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 הקדמה

לעתים הכרחי,  –יציבות של מערכת, ובכלל זה של מערכת פוליטית, איננה ערך; היא מהווה תנאי 

למיצוי ערכים אותם שואפים להשיג. שיוויון וחירות אזרחית, למשל, או עצמאות  –לעתים מספיק 

מדינית והעצמתם האישית של חברי הקהילה החברתית, הינם ערכים ראויים לדמוקרטיה. אך 

אפילו זה  –כשאין יציבות, כשאי אפשר לבנות על רוטינות ודפוסי עבודה הולמים, וכשהעתיד 

לא לומר בר שליטה, ערכים שלא קל להשיגם כשהמערכת יציבה אינו בר ניבוי, ש –הקרוב 

 נעשים כמעט בלתי ניתנים להשגה כשהיא מאבדת את עוגניה. 

משלו  2010-1949המערכת הפוליטית בישראל ניחנת ברמת אי יציבות מופלגת. בין השנים 

פחות הרכבים שונים של ממשלות. כלומר טווח השליטה הממוצע של ממשלה הינו  32בישראל 

משנתיים, פרק זמן שהוא בדרך כלל קצר מכדי לאפשר פיתוח ויישום תכניות לאומיות 

משמעותיות. בגין קו האופק הפוליטי הקצר לא כדאי לעתים להתחיל מיזמים נחוצים, ולכן לא 

מתחילים אותם, כיוון שמודעים לכך שלא יגיעו לקו הגמר. אי הוודאות בקשר לעתיד, העמימות 

 מרביתינו למדנו כנראהות מלוות אמנם את חיי כולנו במידה זו או אחרת, אך והאמביוולנטי

 "להסתדר איכשהו". 

כלכלי זה החליטו מספר אנשי עסקים ויזמים לנקוט צעד לתיקון המצב; -חברתי-בקונטקסט פוליטי

צעד שיעלה למודעות הציבורית את הצורך לייצב את המערכת הפוליטית ושיסביר לציבור 

אים את החשיבות הרבה שמעניקה מערכת פוליטית יציבה לכלכלה ולחברה. הם התכנסו ולפוליטיק

כל פעם בביתו של אחר תחת המטריה של הפורום לייצוב הממשל, כאשר לצדם השתתפו בפורום 

להשתתף בדיוני הפורום.  והוזמנופרופסור זאב סגל ז"ל גם מספר אקדמאים ואנשי ציבור. גם אני 

סיפק המרכז הישראלי להעצמת האזרח שפועל ליד  –גון הפגישות אר –את הלוגיסטיקה 

 . אביב-תלאוניברסיטת 

למעשה, הרעיון לחבר אסופת מחקרים שעניינם בדיקת היבטים שונים של החברה, מוסדותיה 

וההחלטות המתקבלות בהן, שאינם תורמים ליציבות, ולמעשה מעודדים אי יציבות במערכת 

. הרעיון 2004ו היסודות למרכז הישראלי להעצמת האזרח בשנת הפוליטית, נולד כאשר הונח

להקמת המרכז עלה במוחו של פרוויז )יצחק( נזריאן. שנה קודם נפגשנו, ובסדרת פגישות שקיימנו 
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בישראל ובארה"ב עבדנו על מילוי המרכז בתכנים, ניסוח קווי פעולה אסטרטגיים, קביעת יעדים 

המערכות בישראל יש לנסות לפעול בשני מישורים במקביל  ותכניות. הוסכם כי כדי לייצב את

זמנית: מלמעלה, על ידי שינוי מבני של שיטת הבחירות ואופיו של המשטר; ומלמטה, על ידי -ובו

 השפעה על מערכת החינוך. 

שנה לאחר הקמתו יזם המרכז את ועדת נשיא המדינה לבחינת מבנה השלטון ושיטת הבחירות. 

רופסור מנחם מגידור, נשיא האוניברסיטה העברית באותה עת. הוועדה מנתה בראש הוועדה עמד פ

ואנשי ציבור בעלי חתני פרס נובל ופרסי ישיראל חברים וחברות שכללו אקדמאים פעילים  73

רקע מגוון. הוועדה פעלה באינטנסיביות במליאתה ובוועדותיה והגישה את המלצותיה לנשיא 

מבין המלצותיה הייתה ההצעה לעבור לשיטת בחירות  . הבולטת2007המדינה בשלהי שנת 

מעורבת כדי לקרב את האזרח לנציגו בכנסת. המלצה אחרת שנדונה ביסודיות בוועדה -אזורית

שנתי. מרבית חברי הוועדה האמינו שהגדלת פרק הזמן בין הדיונים -דו לאומי הייתה אימוץ תקציב

ם אלה שטענו שבדיוני תקציב המתקיימים הקשורים לתקציב המדינה היא גורם מייצב. צדקו ג

אחת לשנתיים יש ויתור מסויים על אלמנט התחרות המפלגתית והביקורת הפארלמנטרית. הרעיון 

 יושם ומופעל כבר על ידי כנסת ישראל. 

הפורום לייצוב הממשל הינו למעשה יוזמה נוספת, נגזרת ארגונית מפעילות ועדת הנשיא. 

שנענו למודעת "קול קורא". צעירים גים את יוזמתם של חוקרים המחקרים המופיעים בו מייצ

 הצעותיהם ותפוקות מחקרם עברו שיפוט אקדמי מדוקדק. 

האסופה כוללת שלושה שערים. בראשון מוצג מושג היציבות הפוליטית במבט השוואתי; בשני 

מובהקים; מופיעים מחקרים המתייחסים לקובעי המדיניות בישראל הפועלים בתנאי אי יציבות 

בשלישי מוצגת בעיית יישום המדיניות הציבורית כשקו חיתוך האופק שלה הוא כה קצר. פירוט 

 עמוק יותר יוצג בפרק המבוא.

* 

על השראתו וחוכמתו כי רבה ולדורה על היותה המנוע )יצחק( נזריאן ברצוני להודות לפרוויז 

רכז הישראלי להעצמת האזרח, אני שמאחורי המיזמים. גם ליובל, המנכ"ל המוכשר והיעיל של המ

שתרמו רבות להפקת האסופה.  לניאדו ולי האס חייב שלמי תודה. יבואו על התודה גם שחר
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ולבסוף אני חייב לברך את דפנה, אסף, גולן, אלעד, לירון ומעוז, שלחלקם פרסום זה הוא פרי 

הק, אלא גם, ואולי ביכורים. כולם ביחד וכל אחד לחוד מייצגים לא רק פוטנציאל מחקרי מוב

 בעיקר, מסד נורמטיבי מרשים. הם נושאי האור והתקווה לשינוי.

 דעון דורוןג

 הרצליה

      2011מאי 



 

10 

 

 



 

11 

 

 ייצוב עצבי הממשל
 

 דמוקרטיה בירוקרטית? -ישראל 

 

 גדעון דורון

חוקרי משטרים מתקשים לאפיין את המשטר בישראל. בין אם הם נוקטים בשיטת מחקר 

להכללות באמצעות זיהוי דפוסים בנתונים אימפריים( או  השוואתית אינדוקטיבית )קרי: הגעה

ישראל נמצאת  –דידוקטיבית )הגעה למסקנות על ידי גזירתן ממערכת הנחות מוגדרת מראש( 

 (Unique Case)חריגה. לפיכך, הזדרזו כמה מהם לקבוע שהמשטר בישראל מהווה מקרה מיוחד 

(; אחרים התייחסו אליו כמשטר Barnett, 1996; Dror, 1996))של דמוקרטיה פרלמנטרית 

(; ויש אפילו כאלה שמפקפקים אם מדינת ישראל Powell, 1982דמוקרטי שאינו בר השוואה )

היא אכן דמוקרטיה אמיתית. בספרות המחקר, הדמוקרטיה הישראלית, לרבות מופעיה הקיצוניים 

תפות מרשימים )למשל, ריבוי מפלגות, רשימות ארציות, "קואליציות עודף", שיעורי השת

 וכדומה(, הייתה תמיד "בעיה" ו"כאב ראש" לעורכי מחקרים משווים.

אותה ספרות מחקרית מתייחסת לישראל כאל חברה שקיימה "מדינת מפלגות" משוכללת בשנות 

. חלק מהמפלגות שנכללו ב"מדינת המפלגות" Akzin, 1955)החמישים של המאה הקודמת )

, ובסך הכול הוגדר (Gosnell, 1933)מכונות פוליטיות" הוגדרו כ"מפלגות טוטליות" או כ"

(. חוקרים אלה ואחרים Etzioni, 1959ההסדר הפוליטי בישראל כ"נתיב חלופי לדמוקרטיה" )

מדגישים את היות ישראל נשלטת בידי מפלגה דומיננטית שיריבותיה קטנות מדי ואינן מסוגלות 

כי הדמוקרטיה הישראלית חוותה בעיות (. ספרות זו גם מלמדת 1992להחליפה )גולדברג, 

רציניות בתחומי המשילות והייצוגיות של ההעדפות הכנות של האזרחים, מאז הפעלתה של השיטה 

 .1949-הפוליטית הפרלמנטרית ב

אמיתי עציוני, למשל, שחקר את המשטר בישראל בשנות החמישים של המאה הקודמת התכוון 

ינה מתחלפת, המדיניות הציבורית שהיא מיישמת משנה לכך שלמרות שמפלגת השלטון )מפא"י( א

לפי הצורך. האופן בו מפלגת השלטון עושה זאת הוא על ידי החלפת האידאולוגיים את כיווניה 

שותפותיה לקואליציה. כשהיא נקטה במדיניות רווחה שותפותיה הגיעו מהשמאל הסוציאליסטי, 



 גדעון דורון
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ליברלי. למעשה, תיאר עציוני מצב יציב מאוד וכאשר בחרה בתכניות "צנע" הן הגיעו מן הימין ה

 Structuralשבו מפלגת השלטון ממוקמת בנקודה אותה מכנים בתורת המשחקים כליבה מבנית )

Core.)  מיקום שאינו מאפשר חבירה ממושכת של כוחות אופוזיציונים הזוממים להדיח

הייתה ישראל דמוקרטיה  קודם לא גםא(. תיאור זה אינו שולל את ההערכה ש1988אותה.)דורון, 

 מפוארת. 

במקום אחר שאלתי: "כיצד השתנה ההסדר הפוליטי בישראל מ"דמוקרטיה נומינלית" 

בדמוקרטיה נומינלית מתקיים הליך חלקי שאינו ממצה (. 2008דורון, ) ל"דמוקרטיה מינימלית"?

רחים נגישות את הערכים הבסיסיים המגדירים את מהות הדמוקרטיה. בין השאר, משום שאין לאז

להליכים ולמוסדות המשקפים ערכים אלו. לעומת זאת, דמוקרטיה מינימלית הינה סוג של הסדר 

שאמור לספק שירותים מסוימים ולא יותר. מוצרים ציבוריים מסוג של ביטחון לאומי או חוק וסדר 

הבדל בין מוגדרים כמינימום הכרחי לקיומו של הסדר דמוקרטי, וולנטרי ומוסכם. בהמשך יוסבר ה

את הפער שנוצר בין המצב  השיטות ויוצגו סימנים להפיכתה של ישראל לדמוקרטיה מינימלית.

הרצוי של דמוקרטיה ייצוגית ואפקטיבית לבין המצב המצוי, אני מכנה בשם "דמוקרטיה 

 וקרטית". למושג זה אתייחס בהמשך.ביר

להתבונן על המשטר בישראל  כיוון שמשטר אמור לשמש ככלי שרת בידי האזרחים, ניתן כמובן

גם מנקודות מבט שונות. נקודת מוצא אפשרית אחת היא בדיקת אפקטיביות המשטר. אפקטיביות 

במובן של יכולת המשטר להשיג את יעדי החברה )אם ישנם כאלו( ולמשול כדי להבטיח מיצוי 

ן ראיית ערכים ואספקת שירותים ציבוריים. בהקשר זה נראה כי מתקיימת למעשה סתירה בי

 המשטר כבלתי יציב ובין העובדות בשטח. נציג שלוש עובדות.

סיבובי בחירות כלליות לכנסת. כלומר,  18התקיימו  2009-ל 1949צא ולמד: נתון ראשון, בין 

בממוצע עוברות יותר משלוש שנים בין סיבוב לסיבוב. זה ממוצע שאינו חריג בדמוקרטיות 

בין המפלגות התקיימו תמיד כסדרם וללא אלימות. המקרה  המערביות. נתון שני, חילופי שלטון

שבאו לאחר רצח  1996בחירות  ןהיחיד של חילופי שלטון )אמנם בעקיפין( בעקבות אלימות הינ
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 ייצוב עצבי הממשל
 

. נתון שלישי, רק הממשלה בישראל, באמצעות כוחות 1995ראש הממשלה יצחק רבין בנובמבר 

 וק. הביטחון )צבא ומשטרה(, רשאית ופועלת לאכיפת הח

הטענה שתוצג כאן היא שחולשת המערכת הפוליטית מניבה מצב של אי יציבות כרונית. כדי 

להשיג יעדים חברתיים בתנאים של חוסר יציבות ואי ודאות "הואצלו", או אם נרצה "נלקחו" 

המייצג את רצון העם, וניתנו  –סמכויות שנמצאות בדרך כלל ברשות הסקטור הפוליטי הנבחר 

וקרטי. כתוצאה מכך חלקים מהותיים של הדמוקרטיה הישראלית מנוהלים על ידי לסקטור הביר

המינהל הציבורי, הפועל בהתאם למערכת העדפות שאינה תמיד עקבית ותואמת את מערכת 

מבנה  –ההעדפות של ציבור הבוחרים. סוג משטר זה אני מכנה בשם "דמוקרטיה בירוקרטית" 

הבא, יוצג ההבדל בין שני סוגי דמוקרטיות: נומינלית מיוחד שיוסבר להלן. אך קודם, בחלק 

ומינימלית. דגם הדמוקרטיה הבירוקרטית הוא מקרה מיוחד של דמוקרטיה מינימלית ויוצג בחלק 

 השני. לבסוף יוצג דיון המתיייחס למאמרים השונים המופיעים באסופה זו.    

  "דמוקרטיה מינימלית"?יצד השתנה ההסדר הפוליטי בישראל מ"דמוקרטיה נומינלית" לכ

(, Impossibility Theoremהאפשרות" )-מאז שִפרסם קנת' ארו את ממצאו המדהים ב"משפט אי

שלפיו לא ניתן להגיע לתוצאה חברתית שתשקף את העדפות הפרטים מבלי להפר ערך דמוקרטי 

כלומר,  "צ'רצ'יליאניים".כאפשר לכנות את כל ההסדרים הדמוקרטיים  –( Arrow, 1951בסיסי )

נוכל לומר בעקבות המדינאי הבריטי הדגול וברוח דבריו, כי אמנם המשטר הדמוקרטי הוא צורת 

(. וכך, מבחינה מהותית, מבין 1988שלטון גרועה, אך צורה זו טובה יותר יחסית לחלופות )דורון, 

)למשל, מגוון המשטרים הדמוקרטיים ה"צ'רצ'יליאניים" הפועלים שניתן לסווגם באופנים שונים 

דמוקרטיה  –ם מעניינים לפי מבנה המשטר: פרלמנטרי אל מול נשיאותי(, קיימים שני סוגי

 מול דמוקרטיה מינימלית. נומינלית 

דמוקרטיה נומינלית היא כזו שמתקיים בה הליך חלקי, שאינו ממצה את הערכים הבסיסיים 

רטהייד, התקיימה המגדירים את מהות הדמוקרטיה. בדרום אפריקה למשל, בעת משטר האפ

דמוקרטיה נומינלית משום שלא לכל האזרחים הייתה נגישות להליך הדמוקרטי. לעומת זאת, 
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דמוקרטיה מינימלית היא סוג של הסדר האמור לספק שירותים מסוימים ולא יותר. מוצרים 

ציבוריים מסוג של ביטחון לאומי או חוק וסדר מוגדרים כמינימום הכרחי לקיומו של הסדר 

(. בריטניה בעת ממשלותיה של מרגרט תאצ'ר )מאי Steiner,1977קרטי, וולנטרי ומוסכם )דמו

( התפרסמה כבעלת משטר המנסה לצמצם את המחויבויות שלו לאזרחים 1990נובמבר  – 1979

ולהביאן למינימום ההכרחי. לפי סיווג זה נוכל לראות בדמוקרטיה האמריקאית המפוארת מקרה 

זמנית. הווה אומר, לא זאת בלבד שמחויבות המדינה -מינימלית ונומינלית בוקיצוני של דמוקרטיה 

לאזרחיה היא מינימלית, אלא שאף מינימום זה מגיע אך לחלק קטן וקבוע מתוך האזרחים 

 האמריקאים. 

שימוש באמות מידה של דמוקרטיה נומינלית מול זו המינימלית מאפשרת בחינת תהליכי 

והשפעתם על אופיים של ההסדרים הדמוקרטיים הקיימים. להלן  ההתפתחות הפוליטית בישראל

יוצגו סימנים המעידים על מגמה המתפתחת בישראל של צמצום תחולת ההסדר הדמוקרטי הקיים 

ותגובת האזרחים למגמה זו. לאחר מכן נעסוק במהותו של ההסדר הדמוקרטי הקיים בישראל ויוצג 

 מודל הדמוקרטיה המינימלית. 

היות מומחה לשיטות מחקר כדי להיווכח כי אמון הציבור הישראלי במערכת אין צורך ל

(. למרות זאת, 2008הדמוקרטית ובמוסדותיה נמצא בשנים האחרונות בנסיגה מתמדת )כ"ץ, 

עדיין  –התשובה לשאלה: האם המערכת הדמוקרטית נמצאת כבר בעיצומו של תהליך קריסה? 

בר לדגם של דמוקרטיה נומינלית נראים כבר באוויר: אינה ברורה. סימני העשן המלמדים על מע

-ל 1949למשל, שיעור השתתפות האזרחים בבחירות הכלליות יורד בהדרגה. לשם השוואה, בין 

( שיעורי 1951-נרשמו בכל סיבובי הבחירות )להוציא את הבחירות לכנסת השנייה ב 1973

לככב כאחת מהדמוקרטיות  מן הקולות הכשרים וגרמו לישראל 80%-השתתפות של למעלה מ

שבהן שיעור ההשתתפות האפקטיבי הוא מהגבוהים בעולם. בבחירות הכלליות לכנסת השמינית, 

, התברר כי שיעור 1974ושתוצאותיהן פורסמו בתחילת  1973שהתקיימו ביום האחרון של 

ו . ירידה זו נבעה כנראה מן הניכור והאכזבה ממפלגת השלטון שנוצר76%-ההשתתפות ירד ל

בעקבות מלחמת יום הכיפורים. עם זאת, שיעור ההשתתפות שנרשם היה עדיין גבוה יחסית 
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, שהתמודדו בהן אריאל 2001-לדמוקרטיות אחרות. דווקא הבחירות לראשות הממשלה שנערכו ב

מבעלי זכות הבחירה  62.3%שרון ואהוד ברק, הפנו זרקור לעבר שיעור השתתפות הבוחרים. רק 

מכלל הבוחרים המוגדרים כ"ערביי ישראל" הביעו את תמיכתם  18%אלו ורק השתתפו בבחירות 

 (. 2006באחד משני המועמדים )אטמור והדר, 

. כאשר האופציות העומדות לבחירה נתפסות 2001-קל להבין את מניעי ההימנעות המסיבית ב

רביי כימניות מדי בעיני בוחר הממוקם בקצה השמאלי של המפה הפוליטית )קרי: רבים מע

וכך  –ישראל(, הציפייה היא שהלה יימנע מבחירה. במילים פשוטות: בוחר מנוכר אינו מצביע 

. פחות ופחות בוחרים 2009-ו 2006, 2003היה. אלא שהמגמה התמסדה ונמשכה גם בבחירות 

-ואחוז דומה ב 2006-ב 63.5%)ליתר דיוק,  60%-השתתפו, ושיעורם התקרב כבר לתחתיות ה

2009 .) 

חשוב לזכור כי איכותה של הדמוקרטיה אינה נמדדת רק בשיעורי ההשתתפות בבחירות. אלא ש

במסגרת "מדד הדמוקרטיה הישראלית" של  2003הממצאים שפרסם אשר אריאן מדי שנה מאז 

המכון הישראלי לדמוקרטיה, מלמדים כי בפרמטרים משמעותיים איכות הדמוקרטיה ושביעות 

(; וייתכן כי הממצא הדרמטי 2007–2003אים בנסיגה )אריאן, הרצון של האזרחים מתפקודה נמצ

ביחס לאיכות הדמוקרטיה הישראלית נמצא דווקא בסקר שביצע מכון הסקרים "מאגר מוחות", 

בעבור המרכז הבינתחומי ללימודי אזרחות באוניברסיטת חיפה. בסקר זה  2006-אשר נערך ב

מהם שואבים  20%-להצביע, ועוד נמצא כי כ נמצא כי כשני שליש מבין הצעירים אינם מתכוונים

 את המידע שלהם על אודות המערכת הפוליטית מתכנית הטלוויזיה הסטירית "ארץ נהדרת".   

הנסיגה המתוארת לעיל מצביעה בין השאר על שינוי באיכות ההסדר הדמוקרטי המתקיים 

ודל המפלגה הדומיננטית בישראל, שינוי המתרחש לאורך זמן ומקבל ביטוי מדי אירוע בחירות. מ

מדינתית ועד תחילת שנות השמונים של -ליווה את הפוליטיקה הישראלית מאז התקופה הטרום

-גושית בשנות השמונים העניק אשליה של תחרות מסוג סכום-המאה הקודמת. המעבר למערכת דו

כפי "לא להפסיד",  ימפלגתיות; אלא שבישראל כמו בישראל, כד-אפס המתקיימת במערכות דו
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(, נכנסו מנהיגי המפלגות הגדולות יצחק שמיר ושמעון פרס להסכמי רוטציה 1994שטוען קורן )

 Grandקיר", המכונה בספרות "קואליציה גדולה" )-אל-ולמבנה של קואליציה "מקיר

Coalition( שערכה הפוליטי זניח, שלא לומר שהִינה חסרת ערך ,)Riker, 1962 אולם נראה .)

קא מאז שנות התשעים של המאה הקודמת מתחוללים שינויים מובהקים, מואצים כי בכל זאת, דוו

ומועצמים בחברה הישראלית, שיש להם השפעה ישירה על המערכת הפוליטית ועל יכולתה 

 לתפקד ולשרת את הציבור. 

שינויים נורמטיביים, מבניים ומוסדיים אלו, אף אם החלו לפני שנות התשעים, כאמור, קיבלו 

עשי ובולט החל משנים אלה. ניתן למיינם לכמה קבוצות. למשל, החברה החלה לעבור ביטוי מ

מקולקטיביזם כאתוס מארגן, לתפיסת עולם ליברלית שבמוקד שלה עומד הפרט "המנצח" כישות 

(. בעשור זה המשיכה תנופת 1990ריבונית עצמאית בעלת זכויות וחובות )נייסביט ואבורדין, 

זרחית" שהחלה עוד קודם, בשנות השמונים, כחלופה יעילה לשלטון ההתפתחות של "החברה הא

(Ely, 1993 ,בזירה התרבותית69: 1995; קימרלינג .)'אמנותית החלו -תודעתית-, כרך ב

צרפתים -תרבותיות שפותח בעיקר בבית מדרשם של הוגי דעות קנדים-מפנימים את רעיון הרב

הכלכלית נעשה המשק פחות ריכוזי ופחות (. בזירה Cymlica, 1995ובראשם ויל קימליקה )

העברת נכסים ציבוריים לידיים פרטיות )כ"ץ,  –נשלט. בתוך כך הואצו תהליכי הפרטה, כלומר 

( וכמו כן הושם דגש רב על עידוד היצירתיות ורתימתה לטובת פיתוח תעשיות עתירות ידע 1997

חבה משמעותית באמצעי טק". בזירה התקשורתית ניכרה הר-וטכנולוגיות מחשב או "היי

תמונות וקול. גם הזירה המשפטית התרחבה מאוד בעקבות תפיסת מילים, האלקטרוניקה המוליכים 

התפקיד האקטיבית של נשיאי בית המשפט העליון מאיר שמגר ואחריו אהרון ברק. אלה הנהיגו 

ת את "הרחבת תחום השפיטה" על ידי העמקת החדירה של שלטון המשפט לנושאים שהמערכ

 (. 1994יוכטמן וסגל, -נמנעה מלדון בהם קודם )ברזילי, יער

לבסוף ראוי כמובן לציין את השינויים בזירה הפוליטית, ובעיקר במבנה הליך הבחירות לכנסת, 

( 1992"חוק הבחירה הישירה לראש הממשלה" )קרי, חוק יסוד: הממשלה,  1992-עת התקבל ב

בבחירות מיוחדות  2001-בחירות הכלליות וב, ב1999-וב 1996-אשר יושם רק פעמיים, ב
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לראשות הממשלה. סדרת השינויים הפוליטיים הייתה עקבית ברוחה ובהיגיון הפנימי שלה עם 

השינויים שחלו, או הוחלו, במגזרי החברה השונים ובעיקר בעניין ההתמקדות הליברלית בַּפרט 

(, ִקלקלו את "עצבי 1996ון, כיחידת ההתייחסות הראשית. השינויים התקבלו, וכצפוי )דור

 (. Deutsch, 1963)את הממשל השלטון" כמו שכינה קרל דויטש 

 נתונה מפלגתית-עד אמצע שנות התשעים של המאה הקודמת הייתה המערכת הפוליטית הרב

מפלגתית ואחר כך, -באיזון פוליטי יחסי. שיווי המשקל שנוצר מצא ביטוי קודם בשליטה חד

שי של ענייני המדינה. איזון זה הופר על ידי שיטת הבחירה הישירה, בין גו-כאמור, בניהול דו

( Sincere Votingהשאר משום שהבוחר היה רשאי לפצל את קולו: הוא הצביע הצבעה כנה )

. יהו(למפלגת ההזדהות שלו )למשל, ש"ס( והצבעה אסטרטגית לראשות הממשלה )למשל, נתנ

העצים את המפלגה הראשונה על חשבון השנייה האפס שנוצר בין ש"ס לליכוד -מאבק סכום

חלקן של  2003(. במשך הזמן התמסדו בחלקם דפוסי ההצבעה, עד שבבחירות 1999)דורון וקוק, 

כלומר  –המפלגות הסקטוריאליות בכנסת היה גדול יותר מאשר חלקן של המפלגות ה"כלליות" 

דומה מהווים את נשוא פעילותן אותן מפלגות שנושא הביטחון הלאומי, יחסי החוץ, הכלכלה וכ

(Peretz and Doron, 2000) התברר כי לשלוש המפלגות הגדולות והכלליות:  2006. בבחירות

 2009אין רוב בין חברי הבית. לאחר בחירות  –( 11( וליכוד )19מנדטים(, עבודה ) 29קדימה )

 אל ביתנו. חזר הרוב לשלוש מפלגות "האינטרס הכללי", אליהן הצטרפה גם מפלגת ישר

המושג "דמוקרטיה נומינלית" איננו חדש. הוא מתייחס לפער שנוצר בדמוקרטיות בין הרצוי 

בתאוריה הדמוקרטית ובין המצוי בפרקטיקה הפוליטית. רבים השתמשו במושג בעיקר כדי לתאר 

את הדמוקרטיה האמריקאית. זוהי למעשה "דמוקרטיה מדיסונית" הנשענת על מספר קטן של 

(. Riker, 1982; Dahl, 1998ושמשרתת בעיקר את חברי השכבות המבוססות בחברה )אזרחים 

כיוון שאף לא אחת מן הדמוקרטיות הקיימות מסוגלת לממש ולו קבוצה קטנה של ערכים 

כפי שהדגים זאת קנת'  –שכולם מסכימים על חיוניותם להבניית ההסדר הדמוקרטי  –דמוקרטיים 

מסוים כל ההסדרים הדמוקרטיים הקיימים הם נומינליים. נוכח  ארו )ראו לעיל(, נובע שבמובן

 הבחנה זו נבדוק להלן גם את מושג הדמוקרטיה המינימלית. 
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המודל המגשר על הפער שבין הדמוקרטיה המצויה לזו הרצויה מכונה "מודל הדמוקרטיה 

זרחים ( שמקיימים האArrangementהנומינלית". מקובל להתייחס לדמוקרטיה כאל "הסדר" )

( תאורטית Contract( או "אמנה" )Agreementכדי לשפר את רווחתם, ולחלופין כאל "הסכם" )

 .Doron and Sened, 2001; De Mesqita, etשמימושה אמור לשרת את האינטרסים שלהם )

al, 2003 הם יעשו אחת משתיים, ובנסיבות מסוימות את  –(. אם ההסדר לא ישרת את האזרחים

: הם יחליפו את אלה האמורים לבצע את ההסדר הלכה למעשה, או ינקטו צעדים זו וגם את זו

שיביאו לשינוי ברכיבי ההסדר. ההסדר, שפעמים רבות מקבל ביטוי פורמלי או מוסדי בחוקה, 

אמור להבטיח ערכים בשני ממדים: הפרוצדורלי והמהותי/נורמטיבי. בממד הפרוצדורלי מדובר 

נגנונים שונים, המיועדים להבטחת קיומו של דיון ציבורי ופוליטי בבחירות תקופתיות ובמיסוד מ

איכותי, להבחנה בין סוגים שונים של אחריות, לפיקוח על נציגים והגנתם וכיוצא באלה. ההסדר 

חייב להתבסס על קונצנזוס ועל רוב גדול ככל האפשר, רוב המכונה לעתים "רוב הסכמי" 

(Concurrent Majorityכדי שעצם הג ,) ודל ישמש בסיס ללגיטימציה בעבור עובדי הציבור

בממד המהותי. הממד המהותי כולל הבטחתן של  –את ציבור האזרחים  –האמורים לשרת אותנו 

-(. כלומר, מדובר בקשר תרבותי2006חירויות שונות המגדירות את מהות הדמוקרטיה )דורון, 

מורים לממש את זכויותינו. לפיכך א –או אלה הפועלים בשמנו  –נורמטיבי שבתוכו אנו -ערכי

זמנית ערך ותהליך; ואנו עדים למצבים לא מעטים שיש בהם התנגשות בין -דמוקרטיה הינה בו

 הערכים הדמוקרטיים לתהליכים הדמוקרטיים. 

את שורשי הדמוקרטיה הישראלית אפשר למצוא אי שם בשלהי המאה התשע עשרה במרכז 

ה הציונית. מדובר בדמוקרטיה פרלמנטרית נדיבה מאוד אירופה, שעה שתוכננו מוסדות התנוע

מבחינת אפשרויות הייצוג. המוטיבציה לאמץ את הנוסחה הנדיבה נבעה מכך שמנהיגי התנועה רצו 

ליצור תדמית לפיה הם מייצגים את כל פלגי העם היהודי. ואכן, הייצוג היה מקסימלי ויכולת 

קבוע שהיה מופקד על ביצוע המדיניות )דורון,  הניהול מינימלית. התנועה התנהלה על ידי גוף

2006 .) 
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; אלא שהשיטה שאומצה התאימה לייצוג, לוויכוח, אך לא בהכרח 1949-כך היו פני הדברים גם ב

למשילה. ואולם התנאים הפוליטיים הקלו על יכולת המשילה. מפא"י נעשתה המפלגה הדומיננטית 

(. Nachmias, 1974בכול ) –רשות השופטת ושלטה ללא עוררין בכנסת, בממשלה, בצבא, ב

בתנאים כאלה אין תימה ששאלת היציבות נעשתה לפונקציה הנגזרת מרצונותיה של מפא"י, וליתר 

דיוק מרצונותיו של דוד בן גוריון, מנהיגה. הפוליטיקה הייתה טוטלית. ומאחר שגודל מפלגת 

המפלגות שמוקמו  –המפה  מחברי הכנסת, והיא הייתה ממוקמת במרכז 40%-השלטון היה כ

בגין המרחק האידיאולוגי  –מימינה )למשל "חירות"( או משמאלה )למשל מפ"ם(, לא יכלו 

לחבור ולהדיח אותה. מפא"י הייתה יציבה והעניקה יציבות למערכת הפוליטית. היציבות  –ביניהן

ת, חוסר היציבות (. לעומת זאEvans, 2007הזו הניבה תכנון לאומי מרשים לטווח בינוני וארוך )

המאפיין את הפוליטיקה הישראלית מאז אמצע שנות התשעים ובכלל, כאשר בממוצע כל שמונה 

עשר חודשים מתחלפת ממשלה, מקשה מאוד על חשיבה ותכנון לטווח ארוך במסגרת ההסדר 

 (. 2007הדמוקרטי )מגידור, 

ועמד על  2009ירות , שיעור השתתפות הבוחרים לא השתפר בבח2006לעומת תוצאות בחירות 

(. אלא Downs, 1957. אנתוני דאונס הגדיר את אלה ש"לא בוחרים" כמנוכרים וכאדישים )63%

ששיעור ההשתתפות בישראל עדיין גבוה מזה הנרשם בארצות הברית, שם הוא הצטמצם במרוצת 

ים בבחירות לנשיאות. שיעורים נמוכים עוד יותר נרשמ 50%-השנים ועומד בממוצע על פחות מ

 (.Mid-term electionבבחירות אמצע הקדנציה )

הסיבות לשיעור הנמוך של משתתפים נחקרו היטב בארצות הברית. המעניין הוא שרבים 

מהאמריקאים, ובהם לא מעט חוקרים, סבורים שהשתתפות נמוכה משקפת מצב רצוי. זאת משום 

מחשבתו של ג'יימס בת ברוח שכאמור, הדמוקרטיה האמריקאית צריכה לדידם להיות מעוצ

כלומר, דמוקרטיה המעוצבת כדי לשרת את מעמד הביניים. בפרספקטיבה המינימלית  –מדיסון

הזו, אם העניים והמיעוטים חשים מנוכרים ולכן אינם מצביעים, אין בכך כל בעיה. ממילא יחסי 

גבו את  הפוליטיקה, החברה והכלכלה צריכים להיות מעוצבים על ידי מעמד הביניים, הנושא על

העלויות הכרוכות בשימור תפקודו של המשטר הדמוקרטי. מעמד הביניים ונציגיו הפוליטיים 
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מתנגדים למשל לניסיון לקצוב את מספר הכהונות של חברי בית הנבחרים והסנט כפי שקוצבים 

את משך כהונת הנשיא לשתי כהונות של ארבע שנים. רעיון זה לקצוב את כהונת חברי הקונגרס 

(Term Limits התפתח וצבר תנופה בתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת. הוא נולד )

במטרה לאפשר לקבוצות חדשות, ובמיוחד לנשים ולמיעוטים, להשתלב בפוליטיקה האמריקאית 

 Doron andולהחדיר נציגים לקונגרס על שני בתיו, החסום כמעין מבצר בפני קבוצות אלה )

Harris, 2002ורים כי ממילא קבוצות אלה אינן מוסיפות דבר לחברה ולרווחה (. אלא שרבים סב

 האמריקאית ולכן אין צורך לשנות את החוקה כדי להכלילן. 

נראה אפוא כי הוויכוח שנסב סביב אופיה של הדמוקרטיה ומטרותיה הוא כה בסיסי, עד כי לא 

-ל 1789השנים  נוכל להתחמק ממנו. המעמד הבינוני, זה שהרים את דגל המהפכה בצרפת בין

כלומר, על אינטרסים המוצאים  –, זקוק להסדר הדמוקרטי כדי שיגונן על האינטרסים שלו 1798

ביטוי בעיקר במישור הכלכלי. לעומת זאת, בני המעמדות הנמוכים היו רוצים להרחיב את 

 הדמוקרטיה כדי שזו תספק להם אותם שירותים שאין בידם לקנות בשוק באיכויות סבירות. 

בישראל נעשה במרוצת השנים מעבר ִאטי אך עקבי ממודל דמוקרטי רחב למודל דמוקרטי  גם

נומינלי הממשיך להתפתח )או להצר את עצמו( לכיוון של מודל דמוקרטי שאינו מתייחס לכלל 

אוכלוסיית האזרחים אלא בעיקר למעמדות הבינוניים. זהו המודל המוגדר "דמוקרטיה מינימלית". 

זמנית נגד ממשלה גדולה אך גם נגד עסקים גדולים. היו -ולי הראשון שדיבר בואדם סמית היה א

 ,Przeworski(, אדם פרשזבורסקי )Popper, 1963לו חסידים חשובים בדמותם של קרל פופר )

( ואחרים, שהציעו לצמצם את הדמוקרטיה לאקטים Riker, 1982(, ויליאם רייקר )1999

ות האמור להכריע בשאלות של מדיניות ציבורית. גם את פשוטים מאוד ובעיקר לאקט של בחיר

 1988)היקף ההשפעה על המדיניות הציבורית מבקשת הדמוקרטיה המינימלית לצמצם. פרידמן )

למשל, סבור כי ככל שהתערבות הממשלה במשק גדלה, כך קטנות חירויות הפרט, ולהפך; הוא 

יל את חירויות הפרט. גם מונקור ממליץ לצמצם את היקף פעילות הממשלה, ובתוך כך להגד

אולסון סבור כי המרה כזו קיימת בין חירויות והתערבות ממשלתית. הוא נתן ביטוי לעמדה 

 המינימלית שלו באופן הבא: 



 

21 

 

 ייצוב עצבי הממשל
 

"But individuals need their property and their contract rights protected from 

violation not only by other individuals in the private sector but also by the 

entity that has the greatest power in the society, namely the government 

itself. An economy will be able to reap all potential gains from investment 

and from long-term transactions only if it has a government that is believed 

to be both strong enough to last and inhibited from violating individual 

rights to property and rights to contract enforcement" (Olson, 1993: 567). 

 הבירוקרטית מודל הדמוקרטיה

ביום הבחירות מבקשים מאתנו האזרחים להכריע אם יש לתמוך בהגדרה מורחבת של הדמוקרטיה 

או בהגדרה המצומצמת שלה. נראה כי בישראל הפוליטיקה הסקטוריאלית שהתחזקה והתחדדה 

פוליטי  מאז שנות התשעים תומכת בהגדרה הרחבה. לעומת זאת, המעמד הבינוני, המקבל ביטוי

תומך  –במפלגות כמו קדימה, עבודה, מר"צ ואולי אפילו בחלקים של הליכוד וישראל ביתנו 

כנראה בהגדרה הצרה; הרי עליו תהא מוטלת החובה לממן את ההגדרה הרחבה של הדמוקרטיה 

כאשר זו תנצח בבחירות. המתח הזה בין שתי תפיסות הדמוקרטיה מקבל ביטוי בעמדת מפלגת 

אחד, מנהיגה, בנימין נתניהו, הוא חסיד הממשלה הקטנה והדמוקרטיה המינימלית;  הליכוד. מצד

הוא נקט סדרת פעולות שהביאו לצמצום מעורבות  2006–2003בעת היותו שר אוצר בשנים 

המדינה בתמיכה באוכלוסיות חלשות. לעומת זאת, מפלגת הליכוד נשענת באופן מסורתי על 

כמה וכמה פעמים. כאמור, המתח  להגיע "על גבן" לשלטוןתמיכת השכבות החלשות, והשכילה 

רבים מתומכי הליכוד בביתם. הם  2006שנוצר בין שתי התפיסות כפי הנראה, הותיר בבחירות 

 . 2009חזרו לתמוך בליכוד כאשר מפלגה זו "הרחיבה" את מסריה לציבור בבחירות 

המינהל הציבורי עמד לראשונה על הפער וניגוד האינטרסים בין המערכת הפוליטית הנבחרת ו

.1900-פרנק גודנאו ב
1

הוא עמד על המתח המתקיים בין המקצוענים המתמנים לבין נבחרי  

הציבור. ביטוי ויזואלי למתח זה הוצג בסדרה הטלוויזיונית האנגלית שהפכה גם להצגת תיאטרון 

                                                 
1 Goodnow Frank. 1990. Politics and Administartion. New York: Macmillan.  



 גדעון דורון
 

22 

 

א על בסיס "כן, אדוני השר" והמשכה: "כן, אדוני ראש הממשלה". ברור שכגוף מבצע של

וולנטרי, למינהל ההציבורי תפקיד מרכזי בדמוקרטיה.
2

בגין כישוריו המקצועיים תפקידו נעשה  

מרכזי עוד יותר כאשר מדובר בבניין אומה: בניית המוסודות, החוקים והנוהלים שינחו את 

 התנהגות אנשי הממשל והאזרחים. 

 Bureaucratic. בספרו1982-את המושג "דמוקרטיה בירוקרטית" הציע דוגלס ייטס ב

Democracy: The Search for Democracy and Effiecency in American 

Government..
3

יש כאן מצב מעניין, אם כי לא מפתיע. מצד אחד התאוריה הדמוקרטית מניחה  

כי המינהל הציבורי משמש ככלי בידי ממשל נבחר כדי לאכוף או לבצע מדיניות ציבורית לרווחת 

המינהל הינו חלק מן הרשות המבצעת ואנשיו מתמנים בגין יכולתם המקצועית ולא בגין  האזרחים.

העדפותיהם הפוליטיות. מהצד האחר, תצפיות על התנהגות המינהל הציבורי בדמוקרטיות מלמדות 

כי הבירוקרטים מעורבים באופן מובהק בכל שלבי "מחזור המדיניות": יוזמה, עיצוב, גיבוש, 

 הערכה.  תמיכה, יישום ו

לאנשי המינהל הציבורי יתרונות מובהקים על פני הפוליטיקאים הנבחרים. יש למינהל אנשי 

מקצוע, בעלי ניסיון, מיומנים ומעודכנים. למינהל זכרון ארגוני ארוך ועובדיו מוגנים על ידי חוקי 

. הם והסדרי קביעות; רבים מאנשיו משרתים תקופות ארוכות בתפקידם ובמינהל הציבורי בכלל

חסרי סמכות ואופק. עניין  –ויותר מזה  –"קולטים" דורות של פוליטיקאים חסרי נסיון, חסרי ידע 

הסמכות והאופק דורש הסבר. שר הממונה על משרד מסוים אינו יכול לאכוף את סמכותו ללא 

הסכמה )אפילו בשתיקה( של ראש הממשלה. התנגדות לאכיפה מצד עובדי המשרד עלולה לגרור 

, למשל, נוצר משבר קואליציוני במשרד החינוך 1999קואליציוני שיש להיזהר בו. בשנת משבר 

משך  –איש ש"ס. כך גם לגבי האופק  –איש מר"צ, ובין סגנו משולם נהרי  –בין השר יוסי שריד 

הזמן שישהה השר בתפקידו. השר יכול ליזום מיזמים, אך קרוב לוודאי שלא יזכה לראות את 

מר את התנעתם הראשונית. וכן, אחוז גבוה מאוד של החלטות ותכניות מימושם, שלא לו

                                                 
2 See, Wood Dan and Richard Waterman. 1994. Bureaucratic Dynamics: The Role of 

Bureaucracy in a Democracy. Boulder Co.: Westwiew Press. 
3 Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 
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פרלמנטרית, שהסיבות –נוכח חולשת המערכת הפוליטית ממשלתיות לא מגיעות לשלב המימוש.

לה נסקרו בהרחבה בספרי: משטר נשיאותי לישראל
4

, המערכת הפוליטית הישראלית מצליחה 

המשברים מביאים לתחלופת ממשלות  בקשיים רבים "להסתדר איכשהו" ממשבר למשבר.

בתדירות הגבוהה פי שתיים מהאפשרות שנקבעה בחוק. גם הכנסות אינן מגיעות בדרך כלל 

ל"משך הכהונה" כמוגדר בחוק. בנוסף, יוקרת הכנסת בעיני הציבור נמוכה לעומת יוקרתם של 

גבוהים. הידע של ארגונים ציבוריים אחרים. הציבור מדיר עצמו מהשתתפות בבחירות בשיעורים 

המצביעים לראשונה אודות ההסדר הדמוקרטי הוא דל מאוד או לא קיים. מתקיים נתק בין 

הבוחרים לנבחרים. בגין אי הוודאות ואי היציבות הנוצרים כאפקטים שליליים של השיטה 

הפוליטית, מתקשה הרשות המבצעת לתכנן מדיניות לטווח הבינוני והארוך ולהוציא אותה לפועל. 

 יש עוד. ובקצרה: המערכת הפוליטית נמצאת בקריסה מתמדת. ו

כתוצאה מכך, לפחות שלושה ארגוני מינהל ציבורי נטלו על עצמם "אחריות ציבורית" ומתפקדים 

בעצמאות מקצועית מרשימה לא רק באזורי הדמדומים שבין הסקטור הפוליטי והמינהלי, אלא 

לה הן: מערכת הביטחון, מערכת המשפט ממש בתוך ליבת המעש הפוליטי. שלוש מערכות א

ומערכת האוצר. נראה כי דווקא מערכת הביטחון היא הפחות עצמאית מבין השלוש. אין ספק כי 

אנשי המערכת שולטים על צינורות מידע וידע החיוניים לשרידותה של המדינה. המצב נותן לאנשי 

וקרטיות. הפוליטיקאים ואנשי המערכת יתרון בדיוני תקציב, הדומה ליתרון שיש להם בכל הדמ

(, אנשי הביטחון פועלים מול Minimization of regreatsהאוצר פועלים "למזער חרטות" )

(.Worst Case Scenario"התסריט הגרוע ביותר" )
5

שיווי המשקל שנוצר הוא תמיד נדיב  

רת מספיק ולטובת הצבא. אלא שמערכת הביטחון הישראלית היא כל כך גדולה ומקיפה שהיא מייצ

 מקצועני ביטחון לכל המפלגות, אנשים שמבינים את צרכי הביטחון לפרטיו. 

                                                 
. ירושלים: כרמל. ההמלצה לאמץ שיטת משטר נשיאותי, העדיפה על כל שיטה לא דמוקרטית, מותנית 2006ראה,  4

וד מספר אפשרויות לחיזוק המערכת הפרלמנטרית לפני בקריסה קודמת של המערכת הפרלמנטרית הקיימת. יש ע

 שהציבור יפנה לשיטת המשטר הנשיאותי. 
 רחובות: כיוונים. להחליט ולבצע. . 1986ראה, גדעון דורון,  5
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שונה הדבר ביחס לשני הארגונים האחרים. לעתים נדמה כי למשרד האוצר סדר יום מקצועי משל 

עצמו ואוי לו לשר שאינו בהכרח כלכלן, שלא יתאים עצמו לסדר זה. לאוצר שליטה תקציבית 

שרדים האחרים והוא מפקח עליהם באמצעות הרפרנטים שלו. זהו מצב ישירה על הוצאות המ

שמצמצם את האוטונומיה של המשרדים האחרים וממילא את יכולתו של השר המומנה לפעול. 

יתר על כן, אחד האגפים של האוצר הינו נציבות שירות המדינה, שמעמידה קשיים בפני שרים 

במשרדם ולמקם במקומם אנשים יותר יעילים או חדשים השואפים להחליף את הפקידות הבכירה 

 יותר מוכרים. 

המערכת השלישית היא זו המשפטית ובראשה מוסד הבג"ץ. יעילותו ותרומתו של הבג"ץ, במיוחד 

תחת הנהגתו של נשיאו פרופסור אהרון ברק, היא מן המפורסמות. המדיניות של "הכל בגיץ" 

האזרחים, אבל יותר מכך: בין העתירות היו כאלה שהנהיג, הפנתה אל המוסד גל של עתירות מן 

של חברי כנסת כנגד חבריהם. וכך כשחולשתם כה רבה, במקום להתמודד בזירה המיועדת לכך, 

שאליה הם נשלחו, העדיפו החברים לקבל את הכרעת המקצוענים.
6

   

ות של וכך כאשר החלטות של המערכת הפוליטית אינן מיושמות כיוון שלא עברו את סף הבציע

 המערכת המקצועית, ולמעשה ההחלטות המתקבלות אינן מייצגות בהכרח את הפילוסופיה

השלטונית, אין לנו אלא לזהות את הרכיבים המרכיבים את המערכת הדמוקרטית בישראל 

ולכנותה על פי הדגש שניתן להשפעות הבירוקרטיה עליה. דמוקרטיה בירוקטית הוא הסדר פוליטי 

 בות ומשילות יחסית על חשבון האיכויות הדמוקרטיות של החברה. מעניין המשמר ייצי

 

 

 

                                                 
6 See, Doron Gideon, Arey Naor and Assaf Meydani. (eds.) 2010. Law and Government in 

Israel. London: Routledge 
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 ייצוב עצבי הממשל
 

 מה צריך לשנות כדי לייצב את המערכת?

ועדת מגידור בדקה את מבנה המשטר ואת שיטת הבחירות והמליצה על מספר שינויים. וכך ישנם 

 שינויים בתוך המבנים הקיימים ושינויים של המבנה, שינויים שמשפיעים על איכות החיים

ושינויים המשלבים ערכים מודרניים בהסדר הדמוקרטי המתקיים, ויש גם שינויים המשפיעים על 

 התוצאות באמצעות השפעה על העדפות הבוחרים. 

אפשריים. רשום לפניך כי ההבדל בין שינויים  נציג להלן מדגם צנוע של שינויים "מתקנים"

או  150-ל 120-וי מספר חברי הכנסת ממבניים לשינויים בתוך המבנה מתבטא בדוגמה הבאה: שינ

שינוי שיעור החסימה הם שינויים בתוך המבנה. שינוי של הוספת בית עליון לכנסת או מעבר 

 לבחירות אזוריות הוא שינוי של מבנה. 

: ארבעה שינויים מבניים עלו לדיון ציבורי במהלך השנים. לגבי ארבעתם הוגשו שינויים מבניים

 הצעות: חוקה, משטר נשיאותי, בחירות אזוריות ומשאל עם. הצעות חוק. ואלו הן ה

. חוקה מקבעת את כללי המשחק הדמוקרטיים. המצב הקיים יוצר אמביוולנטיות ואי ודאות, חוקה

בין השאר בגין הקלות הבלתי נסבלת בה משנים סעיפים מחוקי היסוד ובגין טשטוש הגבולות בין 

חס לזכויות הפרטים והמיעוטים מאידך גיסא. יש כמובן רשויות השלטון מחד גיסא ואי בהירות בי

יתרונות במונחי גמישות במצב של העדר חוקה. אלא שהיתרונות שבכינון חוקה גוברים על 

היתרונות הקיימים במצב של העדר חוקה. יתר על כן, כינון חוקה ואימוצה משמש כתנאי הכרחי, 

 למשל, משטר נשיאותי.  אם כי לא מספיק, לאימוץ שינויים מבניים אחרים. 

 –מומלץ: לבחון את האפשרות להציע את חוקי היסוד הקיימים כמסמך של חוקה עם "חורים" 

אותם פרקים בחוקה או חוקי יסוד שעדיין לא נחקקו. להסדר זה שהוא בבחינת "גבינה שוויצרית" 

יסח ח"כ מיכאל חוקתית יש דוגמאות מובהקות בחוקות של אירלנד ושל הודו. מסמך החוקה אותו נ

 עשוי להיות בסיס טוב לדיונים.  15-איתן בתום הכנסת ה
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המפלגות בכנסת תבחרנה נציגים כמספר חברי הכנסת שלהן,  –מוצע גם להרכיב "אספה מכוננת" 

במספר, יתכנסו לפי הצורך במשכן הכנסת, ייהנו משירותי הכנסת, וינפיקו כעבור  120ואלה, 

מסמך על סעיפיו, יוצג לפני הכנסת ויאומץ בשלוש קריאות תקופה קצובה מסמך של חוקה. ה

עם )ראה להלן(. לערך הסמלי של -כמקובל. לאחר קבלת החוקה היא תובא לאישור העם במשאל

אימוץ חוקה, הפנמתה והפצתה בקרב הנוער והמבוגרים יש חשיבות רבה במונחי עיגון ערכי 

 הדמוקרטיה בלבבות האזרחים.  

ים אינם בשלים עדיין לשינוי מבני כל כך מובהק. המשבר עדיין אינו נמצא . התנאמשטר נשיאותי

ברמה שאינה מאפשרת את קיום הסדר הדמוקרטי, והתנאים הפורמליים ההכרחיים )ר"ל חוקה( 

(. עם זאת, 2002עדיין לא אומצו. )מומלץ לבחון את הצעת החוק של חיים רמון בעניין זה משנת 

כיבים מן המשטר הנשיאותי שיאפשרו לייעל את עבודת הממשלה. ניתן ללוות ולהגדיר מספר ר

למשל, ממשל שבחלקו יהיה מורכב ממומחים. בכמה משרות ביצועיות יש חשיבות לרקע מקצועי 

כדי לקצר את עקומת הלמידה הנדרשת לתפקוד יעיל. משרות אלו כוללות את שר הביטחון, שר 

 בריאות. האוצר, השר לביטחון פנים, שר המשפטים ושר ה

 מומלץ: ועדת שרים תמליץ על מספר משרות של מומחים ותעגן זאת בחקיקה. 

היתרונות: הימנעות משליטת הדרג הבירוקרטי על הדרג הפוליטי, בניית כושר תגובה יעיל 

 במשרדים רגישים במיוחד.

ה . למרות שישנן מספר רב של שיטות בחירה אזוריות וכמה מהן )למשל, השיטבחירות אזוריות

הידועה בשם "ייצוג שלם"( מתאימות לתרבות הפוליטית בישראל יותר מאחרות, הצעת החוק של 

ונדחתה, או  2008-חה"כ אופיר פינס, איתן כבל, גדעון סער ומנחם בן ששון שהוגשה לממשלה ב

הצעת החוק של חה"כ מאיר שטרית, אבי דיכטר ושאול מופז מקדימה, ושל עמיר פרץ ואיתן כבל 

עשויות לשרת היטב את האינטרסים של אזרחי ישראל. בעיקרה  – 2011-ה, שהוגשו במן העבוד

חברי כנסת ברשימות ארציות  60-נציגיים ו-אזורי בחירה חד 60מציעה ההצעה הראשונה 

חברי כנסת שהשיגו בצבירה ארצית את מירב  30-אזורי בחירה חד נציגיים ו 90והשנייה מציעה 
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 ייצוב עצבי הממשל
 

ית קשר ישיר בין הבוחר והנבחר והעצמתו של האזרח, צמצום הקולות. התועלת ברורה: בני

עדתיים שהם תוצר לוואי של שיטת הבחירה -האפקט השלילי )ר"ל חידוד ההבדלים האתניים

 (.  2011רשימתית( והקטנה משמעותית של מספר המפלגות. )דורון, -הארצית

שהומלצה בהצעת החוק מומלץ: תוקם ועדת כנסת שתבחן את השיטות השונות בהשוואה לחלופה 

 ותציג את מסקנותיה לדיון ציבורי.

יש לאמצה כמכשיר דמוקרטי נוסף.  –עם נמצאת "ברשומות" -. הצעת חוק משאלעם-משאל

בהכרעות עתידיות )למשל, שאלות של רפורמות שלטוניות או שינוי גבולות הארץ( יש לשתף את 

 האזרחים מבלי ללכת לבחירות כלליות. 

מבנה: ישנם מספר שינויים שיש להם אפקט מייצב וכמה שינויים שאין להם אפקט שינויים בתוך ה

כזה. יש לבחון אילו שינויים משפיעים על מערכת ההעדפות כך שהיא הופכת בוחרים כנים 

 לאסטרטגיים.

בעקרון: יציבות ניתנת להשגה רק אם המערכת הפוליטית מתכנסת לשתי מפלגות, ולחילופין 

 יטית שבה העונש על הפרת הסכמים, מצדו של הבוחר, הוא חמור מאוד. מתקיימת תרבות פול

המפלגה הגדולה ביותר. זכות הראשונים המושגת בהמלצה זו, אף היא מכריחה בוחרים כנים 

להיעשות לבוחרים אסטרטגיים )"לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן"(. בשפה מקצועית, 

שכיח אינה מנצחת בהכרח -טגיה המכוונתהמפלגה הגדולה ביותר מייצגת את השכיח; אסטר

(. ובכל 1996חציון הינה הרבה יותר יעילה. )דורון,  –בבחירות. לעומת זאת אסטרטגייה המכוונת 

מקרה, כפי שנוכחנו בבחירות האחרונות: ההישג של קדימה נקנה על חשבון מפלגת העבודה 

 .לא תושג יציבותומר"צ ולא הבטיח את הרכבת הממשלה. החוק הקיים סביר. 

שנתי. במקום שדיוני ומאבקי התקציב יתנהלו כל שנה הם יתנהלו כל שנתיים. החוק -תקציב דו

 אם כי, פוגע במעט בתקפות הדמוקרטית של המערכת.  –אומץ והאפקט מייצב מאוד 
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 המאמרים המופעים באסופה 

מופיעים שני  האסופה מחולקת לשלושה שערים. בשער הראשון: "יציבות פוליטית בעולם ובארץ"

מאמרים. פרק ראשון: "ההיבטים האסטרטגיים והערכיים של יציבות, ייצוגיות ותחרות פוליטית 

בשיטות ממשל שונות: ניתוח השוואתי", נכתב על ידי מעוז רוזנטל וגדעון דורון. השני הוא פרי 

משלתית עטו של אלעד פופוביץ: "היש לאום ישראלי? השפעת הלאומיות בישראל על היציבות המ

בראי הכרזת העצמאות". מחקרים רבים בחנו את נושא היציבות בסוגי משטר שונים. בדרך כלל 

מסקנתם היא ששיטת המשטר הנשיאותית פחות יציבה משיטות דמוקרטיות אחרות. המאמר של 

רובדי. -רוזנטל ודורון מבצע ניתוח השוואתי מכוון תאורטית וממוקד בעידן הנוכחי הגלובלי והרב

 94-ר מתמקד לא במדינות כמכלול, אלא בממשלות וביציבותן. על בסיס ניתוח של כהמאמ

ממשלות במקומות שונים בעולם, בהתייחס למספר פרמטרים המוצגים כחשובים על ידי הספרות 

המקצועית, מראה המחקר שיציבות של ממשלות )יציבות תהליכית( מושפעת באופן מכריע מרמת 

רכות פוליטיות בהן התופעה נבחנה. השפעה זו מתווכת בעיקר על ידי התחרות הפוליטית באותן מע

 סוג המשטר וגם על ידי מספר המפלגות באותן מערכות. 

ניתן לומר כי משטרים נשיאותיים יציבים יותר ממשטרים פרלמנטריים כאשר קיימת תחרות 

פרלמנטריים פוליטית בינונית וגבוהה. ברמה נמוכה של תחרות פוליטית, ממשלות במשטרים 

יציבות יותר ממשלות במשטרים נשיאותיים. משטרים פרלמנטריים מזוהים גם עם ייצוגיות גבוהה 

יותר בפרלמנט. ניתן לראות כי משטר המתווך בין יציבות וייצוגיות ועדיין שומר על רמה סבירה 

אש ממשלתי" בו קיימות מגבלות על הדחת ר-של יציבות תהליכית הוא משטר פרלמנטרי "ראש

הממשלה. המחקר מוביל למסקנה מרכזית לפיה יש להגביל את היכולת והתמריצים של 

 פוליטיקאים להעלות את רמת התחרות במערכת כדי להעלות את רמת היציבות התהליכית. 

מאמרו של אלעד פופוביץ עוסק בערעור התלוי ועומד בבית המשפט העליון, שיש לו פוטנציאל  

סים היהודי והדמוקרטי במדינת ישראל ועל היציבות הממשלתית בה. להשפיע רבות על מרקם היח

המערערים מעוניינים כי בית המשפט יכיר ב"לאום ישראלי" כלאום מופרד ומובחן מן הלאום 

היהודי בישראל. לטענתם, לאום זה קיים מיום הקמת המדינה ועדות לכך ניתן לראות בשלושת 
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העם היהודי, העם העברי ועם ישראל.  –הישראלית  העמים השונים המופיעים בהכרזת העצמאות

לבקשתם יש להורות למשרד הפנים לקבל כל בקשה של אזרח המדינה המצהיר כי הוא שייך 

ללאום ישראלי ומבקש שכך יירשם בסעיף הלאום בתעודת הזהות ובכל תעודה רשמית המציינת 

דור המייסדים של המדינה לא את הלאום. בבחינת הכרזת העצמאות הישראלית ניתן להיווכח כי 

על" כלל ישראלית, אלא השתמש במינוחים שונים לאותו עם, או -התכוון ליצירתה של "לאומיות

 לאום, לשם הצגת והבהרת כוונות שונות. 

השער השני עניינו בקובעי המדיניות הציבורית בישראל. הוא מציג בדיקה של שתי סוגיות. האחת, 

סף בקר: אי שיוויון אזורי בעוצמת האזרחים; והשני, מחקרה של אד"ר פרי מחקרו היסודי של 

לירון פתאל המציג את מדד השכלת הפוליטיקאים. בקר מתבסס על מחקרים שבחנו את נושא 

הגלעין אל מול השוליים במדינת ישראל, שבה ההתחשבות בשיקולים אזוריים בקביעת הייצוג 

לאזורי הפריפריה. נמצא כי בישראל הכוח הפוליטי הפוליטי הינה נמוכה ולפיכך צפוי ייצוג נמוך 

מתרכז במרכז, ובהתאם לכך גם בעלי הכוח הפוליטי. אלא שהן ההיסטוריה ההתיישבותית אשר 

יצרה בישראל את מבנה המרכז והפריפריה, והן תהליכים פוליטיים וגיאוגרפיים בעשורים 

ג. המחקר של בקר בוחן את התמורות האחרונים, הביאו למצב בו אזורי הפריפריה אינם חסרי ייצו

שנים. חשיבותה  25בייצוג הפריפריה בשלוש הכנסות האחרונות, לעומת ייצוג הפריפריה לפני 

של הבדיקה נובעת, כאמור, מכך שהכנסת המקצה משאבים לאומיים באמצעות חקיקה, מהווה 

ההחלטות בקשר גורם מרכזי בקביעת סיכויי הפיתוח של הפריפריה; סיכויים העולים ככל ש

להקצאת המשאבים נדיבה יותר לפריפריה, החלטות התלויות בהיקף ייצוגה היחסי של נציגי 

הפריפריה בכנסת. במידה שפוטנציאל השפעת הכנסת על המרחב הציבורי גדל משמעותית בשנים 

 האחרונות, הרי שחשיבות הייצוג אמורה לגדול בהתאם.

. מטרת המחקר לבחון את מאפייני לויןל לירון המאמר השני בשער השני הוא פרי מחקרה ש

, תוך שימת דגש 21-ההשכלה של חברי כנסת ושרים בישראל על פני העשור הראשון של המאה ה

על רמת ההשכלה הפורמלית של חברי הכנסת והשרים ועל תחום הלימודים או ההכשרה 

ד אליו מונו. הוא המקצועית שלהם. בנוסף, המחקר בוחן את התאמת השכלתם של שרים לתפקי
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מציג מענה לשאלה: היש מתאם חיובי בין התפקידים אליהם מתמנים השרים והכישורים 

לא המחקר הוא בעיקרו תיאורי והוא מציג גם מדגם  ?המקצועיים שלהם או השכלתם האקדמית

 של נתוני השכלה פורמלית של פוליטיקאים במדינות אחרות בעולם. אקראי 

נו מדיניות ציבורית, מציג שני נושאים בשני פרקים. הפרק החמישי גם השער השלישי, שעניי

שכותרתו "מנוהלים ולא מנהלים: מצב התחבורה בישראל" נכתב על ידי גולן להט, ואילו הפרק 

: הישגים ופערים השישי ואחרון הוא פרי מחקרה של דפנה אלפרסי וכותרתו: "החינוך בישראל

מרו טענה עקרונית לפיה היעדר יציבות שלטונית בישראל ". גולן להט מציג במאבקרב התלמידים

מוליך לפגיעה קשה ביכולת הביצוע של משרדי הממשלה ולתחושת חוסר ייצוג מתרחבת בקרב 

הציבור. שילוב יעילותה הנמוכה של המערכת המבצעת והיחלשות התמיכה הציבורית בה מוליך 

ר לכך שמרבית משרדי הממשלה, (, כלומUngovernmentabilityבמישרין לחוסר משילות )

ת למאורעות בעייתיים בהווה, ובכללם משרד התחבורה, נאלצים להתנהל על בסיס התייחסו

לפתח וליישם תכניות משמעותיות  –נאלצים "לכבות שרפות", ונמנעים מלנהל, דהיינו  –משמע

 ארוכות טווח לשיפור מהותי של המציאות הישראלית. 

ש לעמוד על הקשר שבין חילופי השלטון המהירים בישראל, מחקרה של דפנה אלפרסי מבק

הצלחת הרפורמות -יישום ואי-ובעקבותיהם חילופי השרים במשרד החינוך, לבין בעיית אי

במערכת החינוך. היא בודקת את חמש עשרה השנים האחרונות, בהן מערכת החינוך ושריה 

גי התלמידים בישראל וצמצום הנפיקו תכניות ורפורמות מגוונות שמטרתן העלאת רמת והיש

הפערים במערכת החינוך. למרות זאת, עם חלוף הזמן הישגי התלמידים דווקא ירדו והפערים 

על אף מכלול התכניות שהוצגו בפני הכנסת והציבור. תשובת  -במערכת החינוך הלכו והתרחבו 

ות שהומלצו המחקר לשאלה מדוע כשלו תכניות אלו ומדוע על אף המאמצים הכלכליים והתכני

למשרד החינוך המערכת אינה משיגה את מטרותיה, אף היא טמונה, לדעת החוקרת, בחילוף שרים 

מערכתית הדרושה ליישום תכניות השיקום -חוזר ונשנה המקשה על יצירת יציבות ארגונית

למערכת החינוך. כל עוד זמן הכהונה של שר חינוך הינו שנה וחצי במומצע וזמן הכהונה הממוצע 

ל מנכ"לים אינו עולה על שנתיים, קשה להאמין כי תהיה יכולת לשקם את מערכת החינוך באופן ש
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משמעותי. יתרה מזאת, עקב האינטרס הפוליטי המתלווה לרפורמות אלו קיים היעדר רצון ליישם 

תכנית של קודמים בתפקיד וישנה מוטיבציה גבוהה לשר חינוך חדש לייצר תכנית חינוכית משל 

 ום להמשיך את דרך קודמיו. עצמו במק
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 פוליטית בשיטות ממשל שונות: ניתוח השוואתי

 

 מעוז רוזנטל וגדעון דורון

 

 מבוא

ן את שיטות הממשל השונות בהתייחס אל הדרך בה הן משפיעות על מטרת מחקר זה היא לבחו

היכולת למשול ועל היציבות הפוליטית. החלופות הנבדקות הן: משטר פרלמנטרי, משטר נשיאותי 

ועירוב אלמנטים בין השיטות השונות תוך חיזוק מעמד ראש הרשות המבצעת מול הפרלמנט
1

 .

תחרות הפוליטית בדמוקרטיה המודרנית, רמת הבחינה תיעשה בהתייחס לרכיבי יסוד של ה

הייצוגיות של מערכות פוליטיות וסוג המשטר הקיים באותה מדינה. נושאים אלה ייבדקו גם 

בהתייחס להשפעתם על רמת יציבות כהונת ממשלות בסוגי ממשל שונים מראשית שנות התשעים 

של המאה הקודמת ועד ימינו
2

 . 

שיאותית פחות יציבה מזו הפרלמנטרית, שהינה ייצוגית מחקרים משווים מלמדים שהשיטה הנ

 ;Lijphart, 1999; Przeworski et. al. 2003יותר ומביאה שגשוג כלכלי, חברתי ויציבות )

Diskin et. al. 2005 עם זאת, מחקרים אלה בוחנים את המדיניות הציבורית באופן כוללני בלי .)

שונות. בדרך כלל הם אינם בוחנים את להידרש לפרטים הספציפיים של תפקוד ממשלות 

הדינמיקה האסטרטגית המניעה תהליכי ממשל. יתרה מזאת, ניתוחים אלה מניחים כי הרקע 

ההיסטורי המשתנה לא צריך להילקח בחשבון כמשתנה בקרה. לכן רקע זה "נבלע" בתוך מערך 

                                                 
 ממשלתי'. -זה כמשטר 'ראשלן יכונה משטר פרלמנטרי לה 1
 .Poguntke and Webb, 2005לראיה מעט יותר מורכבת בנושא זה ר':  2
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הוא דפוס יציב  עתיר מקרים הבנוי על ההנחה כי דפוס החוזר על עצמו במספר רב של מקרים

 (.  2005ותקף )הופקין, 

קולוניאלי, המלחמה -עם זאת, ניתוח משטרים מאז סוף מלחמת העולם השנייה, העידן הפוסט

רובדי כנתונים בתוך חבילה אחת, עלול -הקרה וסיומה, כמו גם עידן הגלובליזציה והמשטר הרב

טרים או שגשוג משטרים, להוביל לניתוח סטטיסטי המדגיש הדגשת יתר מקרים של קריסת מש

אותם ניתן לייחס לנסיבות היסטוריות חברתיות נתונות. הדוגמה הברורה היא המשטרים 

הנשיאותיים בדרום אמריקה, המהווים את מרבית המקרים המיוחסים למשטרים נשיאותיים. 

 במדינות אלה המשטרים קרסו לאורך תקופה ארוכה בשל נסיבות היסטוריות וחברתיות מורכבות,

אשר המשתנה המשטרי משויך אליהן נסיבתית ולא מהווה גורם מנבא לחוסר יציבות. לראיה, 

במהלך שנות השישים ועד שנות השמונים של המאה העשרים המשטרים בדרום אמריקה הפגינו 

חוסר יציבות כולל מבחינת נטייתם לקרוס תוך אלימות פוליטית מרובה, מה ששייך מבחינת 

(. החל Lintz, [1990]1992תי את שיטת ממשל זו לחוסר יציבות כולל )מתנגדי המשטר הנשיאו

מאמצע שנות התשעים, בהן כל המערכת הבינלאומית משתנה, יש מעט מאוד מקרים של קריסת 

משטרים בדרום אמריקה, כאשר גם לאחר קריסת משטרים נשיאותיים דמוקרטיים יש חזרה אל 

)דוגמת אלברטו פוג'ימורי בפרו והוגו צ'באס  דפוס דמוקרטי לאחר תהליך לא ארוך במיוחד

 בוונצואלה(. 

דוגמה שנייה המובילה לייצוג יתר של משטרים פרלמנטריים יציבים היא זו של מערב אירופה. 

משטרים אלה יציבים מאז סוף מלחמת העולם השנייה ולפחות עד העשור הראשון של המאה 

הגורם המכריע במשטרים אלה הוא הפרלמנט העשרים ואחת, אך אין כל דרך מדעית להראות כי 

ולא תרבות פוליטית או מוסדות חברתיים קונצנזוסיאליים שהתפתחו במערב אירופה לאורך מאות 

 שנים. 

יתרה מזאת, נתוני הבנק העולמי, אשר נוצרו במסגרת פרויקט הבוחן את מערך היחסים בין 

יצוע כלכלית, מראים שהקשר הסיבתי היכולת למשול ולשמור על יציבות ומשילות לבין יכולת ב

החזק ביותר )היחיד למעשה כרגע( בין מדדי המשילות לרמת ההכנסה לנפש משויך לרמת יכולת 
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(. יש לציין Kaufmann, Kraay and Mastruzzi, 2005הממשלה לאכוף זכויות קניין בשטחה )

רב אירופה התפתח על בהקשר זה כי מחקריו של דוגלאס נורת' הראו שממשל ייצוגי במדינות מע

 Doronבסיס הסדרת זכויות קניין לאורך זמן תוך מיקוח הנעשה במוסדות פוליטיים )מובא אצל: 

and Sened, 2001:94-97 על בסיס רקע זה של התפתחות מוסדות, אופיו של המוסד הפוליטי .)

וכה חברתית וההתנהלות האסטרטגית של שחקנים בת-הוא משתנה תלוי, כשהסביבה הכלכלית

 מהוות את המשתנים הבלתי תלויים. 

אם כן, שניתוח כוללני של מקרים ללא עמידה על הקשרם, תוך קביעת הנחות שרירותיות  נראה

שאינן מעוגנות בתאוריה יציבה, עלול לאבד חלקים רבים מהשונות הרלוונטית, וגרוע מכך, עלול 

חקר העונה על שאלות מתאמי לקשר סיבתי. מכאן שמ-לבלבל בין קשר סטטיסטי נסיבתי

רלוונטיות לבחינת מבנה המשטר במציאות הנוכחית צריך לבחון משטרים בהקשר של המציאות 

 השנים האחרונות.  15העולמית שנוצרה במהלך 

בעיה נוספת עם מחקרים אלה היא כי רבים מהם מתייחסים ליציבות במונחי שרידות של מוסדות. 

שמקבלת את הדמוקרטיה כמשטר השואף להשיג שיווי  עם זאת, בהנחה שקיימת תרבות פוליטית

(, יש Przeworski, 2005משקל בין העדפות האזרחים ואשר נמנעת מריסוק המשטר הקיים )

לבחון את רמת היציבות בהתייחס אל ממשלות מכהנות בתוך משטרים מתוך הנחה שיציבות 

דבר  –מדיניות ציבורית משמעותה לא רק הישרדות אלא גם, ובעיקר, היכולת להחליט ולבצע 

המחייב יכולת לקחת נשימה שלטונית ארוכה, במסגרתה מתוכננים ומבוצעים מהלכי מדיניות 

 (. Dror, 2001;  94-122: 2006המהווים את סיבת הקיום של ממשלות בדמוקרטיה )דורון, 

 

 30ממשלתי", -במשטר פרלמנטרי "ראש 34ממשלות ) 94מחקר זה בוחן כאמור תפקוד של 

במשטר נשיאותי(, תוך הקפדה על פיזור גאוגרפי ושמירה על ההקשר  30-משטר פרלמנטרי וב

דינמיים המשפיעים על -ההיסטורי הנוכחי כבסיס לבחינה רלוונטית של ההיבטים האסטרטגיים

 יציבות הממשלות. 
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בחלק הראשון של המחקר מוצג רקע עיוני לבחינת שיטות ממשל בהתבסס על הגישה המוסדית 

שה, בעיקר זו הרציונלית, בהתמקדות על נושא היציבות הפוליטית. לאחר מכן מוצגת החד

אלטרנטיבה לבחינת נושא זה על בסיס השערות מחקר המחברות בין ייצוגיות, רמת תחרות 

פוליטית, סוג משטר ורמת יציבות פוליטית. משתנים אלה מוצגים בהקשרם האסטרטגי והערכי 

מחקרי המיועד לבדיקת הקשרים בין המשתנים ומוצגים ממצאי  כאחד, ועל בסיסם מובא מערך

המחקר. הדיון בממצאים מצביע על תוצאות של פעילות אסטרטגית ועל המשמעויות הערכיות של 

  פעולות אלה.

 רקע עיוני

 "כל מה שעלול להשתבש, ישתבש"

 חוק מרפי

יך הפוליטי במדינת לאום המתנהלת במסגרת הנחת היסוד במחקר זה הינה שמטרת התהל

 ,Eastonדמוקרטית היא לאפשר לממשל לעסוק בהקצאה סמכותית של משאבים וערכים )

(. תהליך זה נערך במסגרת המוסדות הפוליטיים הרשמיים, אשר נשענים על תשומות של 1965

אבים לציבור עוצמה אותן הם מגייסים מהציבור הרחב, ובאמצעות מוסדות אלה מקצה את המש

עצמו. הציבור מעניק לגיטימציה למוסדות השולטים בו על ידי השתתפות בתהליך הפוליטי 

(Sartori, 1973 על פי גישה זו, התנהגות פוליטית היא התנהגות המתרחשת באחד מאיבריה של .)

 המערכת הפוליטית, כאשר להתנהגות זו חוקים משלה הייחודיים לסביבה הפוליטית. 

וליטית ניתנת לבחינה מבנית, כאשר המחקר מתמקד בדרך בה המבנים משנים את התנהגות פ

ארגון סדרי ההעדפות של היחידים הפועלים בתוכם, כמו גם את הדרך בה הם מובילים להבחנה 

בין סדרי העדפות שונים. מבנים פוליטיים עושים זאת על ידי יצירת עוצמה פוליטית ושימוש בה. 

ש בעוצמה זו כדי לקדם את מטרותיהם. ניתן להניח שפוליטיקאים פוליטיקאים עושים שימו

הזקוקים למשאבי השלטון עוסקים בתחרות מתמדת תוך חתירה להגדלת המשאבים האפשריים 

(. מורכבות האינטרסים במוסדות פוליטיים, כמו גם Riker, 1996במסגרת מוסדות השלטון )
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הגדרה ממוקדת של המנגנון המניע  ההשלכות האסטרטגיות של המשחק הפוליטי, מחייבות

 תהליכים אלה.

המוסדות הפוליטיים מבוססים על קואליציה של מנצחים שיש לה אינטרס לקיים כללי משחק מסוג 

מסוים. כללי משחק אלה מגדירים את יחסי העוצמה בתוך המוסד. קואליציה דומיננטית בתוך 

(. גם Riker, 1982מו את מטרותיה )מוסד יכולה להגדיר את כללי המשחק בתוכו כך שאלה יקד

אם למתבונן מהצד נראה כי המוסדות פועלים ביציבות יחסית, הפוליטיקאים בתוכם עוסקים 

במהלכים מתמידים שמטרתם לשמר את מעמדם במערכת תוך התנהלות מול כללי המשחק באופן 

לי משחק היא (. מכאן שהראיה לגבי כל סוג של כל1998שישרת את האינטרסים שלהם )דורון, 

חשדנית, ומתייחסת רק לדרך בה כללי משחק אלה משרתים את הקואליציה המנהיגה את המוסד. 

עם זאת, אותה קואליציה יכולה לשרוד במידה שהיא מובילה את המוסד הקיים בצורה כזו שלאיש 

ם בתוך המערך החברתי אליו מתייחס המוסד לא ישתלם ליזום ולהוביל סדרה של שינויים מוסדיי

 (. Shepsle, 2001שיפגעו בהנהגה )

גם אם המוסדות עצמם יציבים, שאלת הדחת הקואליציה המכהנת או מניעת יכולתה לפעול, 

מאפשרת ומחייבת את הפוליטיקאים להגדיר לעצמם דרכי פעולה אסטרטגיות. ניתן להניח שבתוך 

מיד במציאת שותפים מוסדות הפועלים בסביבה דמוקרטית, הקואליציה המכהנת עסוקה באופן מת

תוך חתירה לעמדת פשרה ביניהם. הפשרות תלויות ביכולת המיקוח של השותפים לקואליציה, 

עמדותיהם הבסיסיות ועצמתם היחסית בתוכה. בעיקרון, ככל ששותף לקואליציה יצטרך להתפשר 

ך כל על עמדותיו, הדבר יחייב את מוביל הקואליציה לפצותו. פיצוי זה יהיה סביר כל זמן שס

הפשרות אותן מבצע מוביל הקואליציה לא יעלו על סך הרווחים אותם הוא יכול לקבל 

(. חשבונות אלה אמורים להשתלב עם יכולת של מנהיגSened, 1995מהקואליציה שלו )
3
להוביל  

שהיא הבסיס להתמודדות עם אתגרים בפניהם ניצב ראש  תהליכי קבלת החלטות באופן יציב,

ינת הלאום המודרנית. אתגרים אלו מהווים את הליבה של היכולת למשול מערכת שלטונית במד

(Dror, ibid .) 

                                                 
  השימוש בלשון זכר בהקשר זה לצורכי נוחות בלבד. 3
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כך שהאתגר הניצב בפני מעצבי מערכות שלטוניות הוא בניית תשתית מוסדית הנחוצה להתמודדות 

עם סביבה פנימית וחיצונית מורכבת ומסובכת. ניתן להניח שתשתית מוסדית המתאימה 

ש משטר המבטיח שממשלות יסיימו את תקופת כהונתן החוקית כתנאי להתמודדות מעין זו תגב

הכרחי )אם כי בלתי מספיק( לביטוי היכולת למשול. שיטות ממשל שונות מביאות יכולת זו לידי 

 ביטוי באופנים שונים. 

טרי ומשטר פרלמנטרי "ראש בהקשר זה ניתן להבחין בין משטר נשיאותי, משטר פרלמנ

שלה נבחר מתוך הפרלמנט, אך עם רגע בחירתו הפרלמנט נדרש בו ראש הממ –ממשלתי"

למהלכים מורכבים בכדי להדיחו. ננסה להגדיר כעת את המרכיבים היוצרים יציבות במסגרת 

  שיטות ממשל שונות. מהי משמעות המבנה הפורמלי בהקשר של יציבות?

 ציבות מוסדית הנובעת ממבנה משטר פורמלי י

הנבחר להוביל את הרשות המבצעת, כשהדחתו נשענת על הליכים  שחקן יחיד -משטר נשיאותי

מורכבים וחסמים משמעותיים )מספר דוגמאות לכך: הדחה על ידי הקבינט כולו בשעת חירום, 

 הדחה על ידי בית המחוקקים ברוב מיוחד אם הנשיא פשע או סרח, התפטרות של הנשיא עצמו(.

רך כל שלבי המשחק ואפשרות לקרוא לבחירות קואליציה הניתנת להדחה לאו -משטר פרלמנטרי

ממנהשמתגבשת בפרלמנט ונעשת גדולה חדשות על ידי כל קואליציה אחרת 
4

 . 

קואליציה שלא ניתן להדיחה על ידי כל אוסף של חברים  -משטר פרלמנטרי "ראש ממשלתי"

יציה בפרלמנט, אלא על ידי חלק מוגדר מקבוצת החברים. אותו חלק שיכול להדיח את הקואל

השלטת מוגבל ביכולתו להדיח את הקואליציה המכהנת וליזום בחירות חדשות בהתבסס על כללי 

אמון קונסטרוקטיבי הנהוג בגרמניה ובישראל, או הרוב המיוחס הדרוש להדחה -המשחק, דוגמת אי

 כמו בשבדיה. 

                                                 
 חריגה לעניין זה היא נורבגיה, בה הפרלמנט נבחר לכהונה מלאה של ארבע שנים ללא פיזור במהלכן. 4
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ל יציבות העולה בקנה אחד עם משטרים נשיאותיים אמורה לאפשר למקבלי החלטות להובי

תהליכי עיצוב, יישום והערכת מדיניות. עם זאת, הבעיה המתעוררת במשטרים מסוג זה היא רמה 

(. Powell, 1981גבוהה של אלימות פוליטית יחסית למשטרים פחות יציבים אך ייצוגיים יותר )

מעבר לכך, כלל לא בטוח שיציבות מוסדית אמנם מהווה ערובה ליציבות בתוך מעגלי השלטון. 

שונים הראו שמשטרים נשיאותיים המאופיינים ביציבות מוסדית גבוהה מהווים סימן מחקרים 

 ;Przeworski et. al., ibidמנבא לקריסת משטרים בצורה חזקה יותר ממשטרים פרלמנטריים )

Diskin et. al., ibid לכן עלינו לבחון את הדרך בה סוגים אלה של יציבות מוסדית מתפקדים .)

כך נבחן בכל סוג משטר את רמת יציבותו בפועל כפי שזו באה לידי ביטוי  הלכה למעשה. לצורך

בתהליכי קבלת החלטות. במלים אחרות: גורם המשפיע על יכולת הממשלה לתפקד בפועל יהיה 

  בלתי תלוי. בהמשך נכנה גורם זה כיציבות תהליכית.

 יציבות תהליכית הנובעת ממהלכי השחקנים הפוליטיים 

הכוונה ליכולת הקואליציה להוביל לבד תהליכי קבלת החלטות או תוך שיתוף  ביציבות תהליכית

פעולה עם שחקנים אחרים בתוך המוסד. יכולת זו מהווה תנאי הכרחי לקיום משמעותי של היכולת 

(. כאן נצפה שבהינתן הצעת חקיקה Dror, 2001למשול במסגרת שלטונית דמוקרטית מודרנית )

יה מצב של דחיית ההצעה על ידי כל קבוצת פוליטיקאים אחרת של קואליציה שולטת, לא יה

באופן מוחלט וגורף; אלא שלגבי מרבית הנושאים תהיה אפשרות להגיע לפשרות בין הצדדים 

השונים
5

. עם זאת, ההסכמה לקבל את הצעות הקואליציה תהיה תלויה בפיצוי אותו מובילי 

פיצוי זה מתבסס על פונקציה של פיצוי לפיה הקואליציה יהיו מוכנים לשלם תמורת חבירה אליה. 

נראה כאילו ככל שהפשרות בעמדות מדיניות אותן מבצעת מפלגה שותפה לטובת חבירה 

לקואליציה גבוהות יותר, כך הפיצוי החומרי שתדרוש יהיה גבוה יותר. פונקציית פיצוי זו תשתלם 

יות שלו או בכמות התגמולים כל זמן שמוביל הקואליציה לא ירגיש שהוא מתפשר בעמדות המדינ

החומריים אותם הוא משלם באופן כזה שימנע ממנו לפרק את ממשלתו ולגרום למערכת הפוליטית 

                                                 
בלעת כאן היא שהבירוקרטיה לא מהווה שחקן פעיל אלא מקבלת סמכויות ומשאבים ממוביל תהליך קבלת הנחה מו 5

 ch. 13 (Shepsle and ,ההחלטות לצורך ביצוע והערכה של החלטות. מובן שהנחה זו בעייתית )ר' סקירתם של :

Boncheck, 1997 באת לצורך נוחות פיתוח ראה גם את מאמרו של גדעון דורון במבוא לאסופה זו. ההנחה מו

 הדיון בתהליך המיקוח המתקיים בתוך הממשל.
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לפתוח במערך של תהליכים המיועדים להקמת ממשלה חדשה. האם יציבות זו, שלמעשה מכוונת 

 לשרידות פוליטית של ממשלה מכהנת, מהווה תנאי מספיק לקיום היכולת למשול? 

(. כלומר, על כל הצעה של Stalemateאפשרות מוכרת בהקשר זה היא הגעה למבוי סתום )

הקואליציה השלטת, מוטלת הצעת וטו על ידי קואליציה אחרת, כך שלא מתאפשר לקואליציה 

כפי שהדבר מופיע בחלק ממדינות דרום אמריקה  –המובילה להוביל תהליכי מדיניות. יתרה מזאת 

יתכן מצב בו דווקא מכיוון שקיימת יציבות מוסדית  –שיטה האמריקנית ובקונגרס לעומתי ב

מוחלטת, חברי הפרלמנט לא לוקחים סיכון גבוה מדי מבחינתם )העלול להביא לכך שלא ייבחרו 

(. יתרה מזאת, יתכן והם ירוויחו Colomer, 2005מחדש( אם יוליכו את המוסד אל מבוי סתום )

חרים על אי נכונותם להתפשר ועל עמידה על עקרונותיהם. גם מכך פופולריות בקרב ציבור הבו

יתכן מצב היפותטי בו היציבות המוסדית בשפל המדרגה וממשלות  -ההיפך יכול להיות נכון 

מתחלפות חדשות לבקרים, אך היציבות התהליכית מתנהלת באופן תקין. דבר זה יכול להתרחש 

קואליציה שהודחה )דוגמת המפלגה הנוצרית אם מוקמת ממשלה חדשה והיא מורכבת מהשותפים ל

(. כלומר, רמת התפקוד Giannetti and Sened, 2004 אהר)הדמוקרטית באיטליה לאורך שנים. 

של משתנה זה מושפעת במידה רבה לא רק מסוג המשטר הפורמלי, אלא גם מרמת התחרות 

 הפוליטית בתוך הממשל ובדרך בה היא מתנהלת. 

תוך הממשל: תחרות פוליטית יכולה לנוע מרמת התחרות הבסיסית רמת התחרות הפוליטית ב

המאפיינת דמוקרטיה פלורליסטית, כאשר במסגרתה האופוזיציה מבקשת לעצמה דרכים 

 ,Dahlלגיטימיות להתמודד עם הקואליציה ולהדיחה מהשלטון במסגרת כללי המשחק המקובלים )

ך הקואליציה השלטונית. כתוצאה (. רמת תחרות פוליטית מורכבת יותר מתרחשת בתו1971

מתחרות כזו, ראש המערכת המבצעת נדרש מדי פעם לשנות את הרכב הקואליציה שלו כדי 

להישאר בשלטון. רמת תחרות פוליטית גבוהה יותר מתרחשת בתוך מפלגת ראש הרשות 

המבצעת, שבתוכה יש ערעור מתמיד על סמכותו של ראש הרשות. ערעור זה בא לידי ביטוי 

מעת מפלגתית רופפת, כמו גם בניסיונות להדיח את ראש המפלגה בתוך מפלגתו שלו. במש

משמעת מפלגתית רופפת עלולה להוביל לקונפליקט ולחוסר יכולת לייצב קואליציות מגובשות 

הגדיל את הקואליציה כדי להתגונן מפני לומצומצמות. לכן מנהיגי המפלגות צריכים להתאחד ו
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; 2001שיפרקו את הקואליציה אם הדבר יתאפשר )נחמיאס ונבות,  הסיעות בתוך מפלגותיהם

Mintz, 1995 הגדלת קואליציה מסוג זה מובילה לבזבוז משאבים ולחוסר יכולת להוביל .)

תהליכי עיצוב ויישום של מדיניות ציבורית. יש לציין בהקשר זה שרמת התחרות הפוליטית תלויה 

וצרים מערכות אילוצים פנים מפלגתיות המוטלות על מפלגתיים ובדרך בה הם י-במוסדות הפנים

  2006).; רוזנטל,Laver and Shepsle, 1990; Laver and Benoit, 2006החברים במפלגה )

רמת התחרות בתוך הממשל לובשת צורות שונות בשיטות משטר שונות. חלק מהמשטרים 

ה, בעוד אחרים מראים הנשיאותיים מראים רמת תחרות פוליטית פנימית וקואליציונית נמוכ

(. המשטר האנגלי הפרלמנטרי הוא Colomer, 2005משמעת מפלגתית וקואליציונית רופפת )

מפלגתית קבועה ורמות נמוכות של -דוגמה לממשל יציב לאורך שנים עם תחרות פוליטית בין

מפלגתית. אך מגמה זו השתנתה במהלך שנות התשעים של המאה הקודמת -תחרות פוליטית תוך

(. משטרים פרלמנטריים Norris, 1997חרות פוליטית פנימית אירעה גם במפלגות השלטון )ות

 ,Giannetti and Laverאחרים מראים תחרות פוליטית גבוהה ומשמעת מפלגתית רופפת )

(. כך שהקשר בין רמת תחרות פוליטית לסוגי משטר שונים צריך עוד להיבחן. מול הרצון 2005

טית, עולה צורך בסיסי בדמוקרטיה לייצג את אזרחי המדינה באופן הולם לייצב את המערכת הפולי

 והוגן במסגרת תהליכים שונים של קבלת החלטות.

ייצוגיות: ככלל, ייצוגיות קשורה למידת היכולת של זרמים שונים בחברה להביע את עמדתם 

יבורית. מערכות חברתי המתנהל סביב תהליכי עיצוב ויישום מדיניות צ-במסגרת המיקוח הפוליטי

פוליטיות שונות אחת מהשנייה במידה בה הן מאפשרות לזרמים שונים להיות מעורבים בתהליכים 

אלה. יש לציין כי לא מדובר רק על נוכחות של נציגים במסגרת עיצוב התהליכים, אלא ביכולתם 

צורך להשפיע על התהליך תוך יצירת צורך אצל אחרים להתמקח איתם ולשלבם בקואליציות. ה

בשילוב גורמים שונים בקואליציות נובע ממבנה ההעדפות הנוצר בבית המחוקקים כתוצאה 

מהבחירות. בחלק מהמצבים ייווצר מבנה העדפות בבית מחוקקים שבנוי על מערך צנטריפטלי, 

אשר מתכנס למרכז כשהזרמים הקטנים יותר בחברה כמעט ואינם מיוצגים. אפשרות אחרת היא 

אופן צנטריפוגלי, בה מיוצגת בבית המחוקקים קשת שלמה של העדפות, כולל מערכת המובנית ב

 (. Cox, 1990אזורי הקיצון של התפלגות ההעדפות )



 מעוז רוזנטל וגדעון דורון
 

 

48 

 

יש לציין כי ייצוגיות אינה מהווה מראה סוציולוגית ניטרלית של פלגי ושסעי החברה. נושא 

ל, התמקמות המפלגות הייצוגיות נובע ממתאר אסטרטגי מורכב, בו התפלגות העמדות בדעת הקה

מול עמדות אלה ועמדות פעיליהן, ההחלטה אותה מקבלים מצביעים ביום הבחירות, המשחק של 

משפיעים על החלטת מיקום השחקנים הפוליטיים  –הקמת הקואליציה והמיקוח בין המשתתפים בו 

(Austen-Smith and Banks, 1988ייצוגיות זו הופכת להיות מורכבת יותר כאשר מו .) בילי

המפלגה צריכים להיות מתואמים עם פעילי המפלגות, אשר עמדותיהם יהיו קיצוניות יותר באופן 

(. כך שניתן לומר כי מספר המפלגות Schofield, 2004; Schofield and Sened, 2005קבוע )

מתייחס למספר העמדות והזרמים באוכלוסייה המבקשים ייצוג ומוכנים ללכת בשבילו אל הקלפי, 

פקד למפלגות ולהיות פעילים בתוכן. לכן מספר גבוה של מפלגות מצביע על ריבוי עמדות להת

והתפלגות מורכבת שלהן במרחבי המדיניות; מה שאמור להגביר את רמת מורכבות הסביבה 

 הפוליטית איתה מתמודדת הממשלה. 

יטית מובילה בשיטות ממשל שונות אינטראקציה זו בין ייצוגיות, תחרות פוליטית ויציבות פול

לתוצאות שונות. משטרים פרלמנטריים רבים המקפידים על ייצוגיות ומעורבות זרמי אוכלוסייה 

(. במשטרים נשיאותיים או במשטרים Lijphart, 1999שונים בממשל מגיעים ליציבות גבוהה )

א פרלמנטריים בעלי ייצוגיות נמוכה )דוגמת מודל ווסטמינסטר( גם כשמושגת יציבות בממשל הי

 ;Powell, ibidמלווה בדרך כלל ברמות גבוהות של אלימות פוליטית וחוסר קונצנזוס )

Lijphart, ibid ( עם זאת, ישנם משטרים פרלמנטריים )כמו המשטר בישראל( בעלי ייצוגיות

; 2006גבוהה המובילה לתחרות פוליטית גבוהה ואיתה לחוסר יציבות תהליכית גבוהה )דורון, 

Nachmias and Sened, 1999 נראה אם כן, שהשפעת גורמים אלה משתלבת ויוצרת מערכי .)

 תוצאות שונים ומורכבים. התרשים הבא מנסה להצביע על מערך יחסים מורכב זה: 



 

49 

 

 ייצוב עצבי הממשל
 

 

 : מערך הקשרים בין מבנה המשטר, רמת התחרות, היצוגיות והיציבות התהליכית  1תרשים מס' 

 

 ההשערות הבאות:מערך הקשרים בין משתנים אלה מוביל לשלוש 

ככל שמבנה המשטר הפורמלי מניח חסמים חזקים יותר על פיזור הקואליציה המכהנת,  .1

 כך היציבות התהליכית שלו תהיה גבוהה יותר.

ככל שרמת התחרות הפוליטית תהיה גבוהה יותר, כך היציבות התהליכית תהיה נמוכה  .2

 יותר.

 היה נמוכה יותר.יותר, כך היציבות התהליכית ת רבככל שמספר המפלגות  .3

 

 יציבות

 תהליכית

 

 ייצוגיות

רמת תחרות 

 פוליטית

מבנה המשטר 

 הפורמאלי
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היות ומדובר על מערך מורכב של השפעות ותוצאות, נבחן את המתאם בין המשתנים השונים, 

כשההשפעה הסיבתית תיבחן במסגרת מודל של רגרסיה לינארית. בכדי להימנע מאובדן מידע 

 בשל אופיו של מודל הרגרסיה הלינארי והנחות היסוד המורכבות שלו, נבחן את הנתונים גם על

בסיס מודל של רגרסיה לוגיסטית בינארית
6

. נפנה כעת לתיאור מערך המחקר ולאחר מכן אל 

 הצגת וניתוח הממצאים. 

 

 מערך המחקר

מערך המחקר הינו כמותני ומבוסס על בחינת סדרת אירועים ללא התייחסות אל ציר הזמן 

ושמט מפני (. ציר הזמן הcross-section researchשבמסגרתו אירועים אלה מתרחשים )

שמסגרתו והתקופה הכללית ממוקדים יחסית והמקרים עצמם נדגמו מתוך אזורים שונים, כך שאין 

חשש שתיווצר דינמיקה המשפיעה על התפשטות האירועים בין התצפיות השונות לבין עצמן 

ותיצור קורלציה פנימית ביניהם
7

. יחידת הניתוח הבסיסית היא משך כהונת ממשלה, שנבחנת על 

התקופה שהיא הצליחה להשלים כפי שקבוע בחוק באותה מדינה )יציבות תהליכית( מול מספר פי 

המפלגות )ייצוגיות(, רמת התחרות הפוליטית וסדרי הממשל הפורמליים. המשתנה התלוי הוא 

היציבות התהליכית, כשהמשתנים הבלתי תלויים הם סדרי הממשל הפורמליים, הייצוגיות ורמת 

בכדי לראות אם שיטות הממשל השונות יוצרות הבדלים מובהקים ברמת  התחרות הפוליטית.

מקרים של ממשלות במשטר  30האירועים ומימדיהם, נחזיק אותם כמשתנה בקרה. נדגמו 

מקרים  94מקרים של משטר פרלמנטרי ) 30-מקרים של משטר ראש ממשלתי, ו 34נשיאותי, 

 בסך הכול(. 

המופיע באתר:  electionworld-א מאגר נתונים וידיעות המקור הנתונים המרכזי בו השתמשנו הו

http://www.electionworld.org הסיבה לשימוש באתר זה היא ריכוז המידע הרלוונטי .

-http://psephos.adam  :אתר הבחירות של אדם קאר המופיע בו. קיימים אתרים נוספים:

                                                 
 Pollock, 2005, ch. 8לדיון בנושא זה ר':  6
 King, 1998, Ch.7לדיון בנושא זה ר':  7

http://www.electionworld.org/
http://www.electionworld.org/
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carr.net  ,http://www.archontology.org/nations  ואתרי חדשות בינלאומיים, בעיקר של

. הידיעות המופיעות באתרים אלה נבדקו במידת האפשר בעזרת ספרים BBC-וה CNN-ה

ומאמרים הבוחנים תהליכים אליהם מתייחסים האתרים ונדגמים במחקר
8

. נעבור כעת להגדרות 

 התפעוליות של המשתנים.

 

 התלוי: המשתנה 

. לצורך הגדרתו נקבע מדד המחלק את מספר חודשי הכהונה בפועל (polstabהיציבות התהליכית )

ציבה היא זו הקרובה של ממשלות במספר החודשים הנקוב בחוק במדינה נתונה, כאשר ממשלה י

ין מספר החודשים בפועל למספר החודשים הנקוב בחוק ולהיפך. יחס זה יכול לנוע בביותר לזהות 

הנקובים בחוק תקבל יחס  48חודשים מתוך  48. לדוגמה, ממשלה המכהנת 1-ל 0בין הערכים 

, כלומר כזו המודחת תוך פחות 48-חודשים מתוך ה 0. לעומתה, ממשלה המכהנת 1יציבות של 

 . 0מחודש מרגע כינונה, תקבל כמובן את הערך 

 משתנה בלתי תלוי:

מספר המפלגות המכהנות בפרלמנט מול . משתנה זה מבוסס על (partiesייצוגיות ) .1

הממשלה, מתוך הנחה שהובאה קודם לכן לגבי ייצוגיות, לפיה מספר גדול של מפלגות 

 משמעותו ייצוגיות גבוהה. 

הנחת היסוד היא שבכל משטר דמוקרטי רמת (. polcompרמת התחרות הפוליטית ) .2

התחרות מגיעה לשיאה מפלגתית היא הנתון המובן מאליו. רמת -התחרות הפוליטית הבין

כאשר לא רק קיימת התנגדות בין המפלגות לממשלה המכהנת, אלא קיימת גם תחרות 

וקונפליקט בתוך הקואליציה השלטת ובתוך מפלגת השלטון, תוך תחרות גלויה נגד מוביל 

 המפלגה. 

 

 

                                                 
 מאגר הנתונים נגיש על פי דרישה. 8
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 מכאן שניתן ליצור סולם אורדינלי בו רמת התחרות הפוליטית נעה בין:

 מפלגתית-יןתחרות פוליטית ב .א

 תחרות פוליטית בתוך הקואליציה  .ב

 תחרות פוליטית בתוך מפלגת השלטון .ג

 מבחינה אופרטיבית מדידת משתנה זה נעשתה בהתבסס על קווי היסוד הבאים:

 .1-ממשלה שנהנית מקואליציה יציבה מקודדת כ .א

ממשלה בה גורמים שונים בקואליציה בודקים באופן פעיל את האפשרות לחבור  .ב

 .2-פוזיציה ולהקים קואליציה חלופית מקודדת כלגורמי או

 .3-ראש רשות מבצעת שבתוך מפלגתו שלו מנסים להדיחו מקודד כ .ג

מקרי ביניים )קואליציה גועשת אך מפלגת שלטון יציבה ולהיפך( נבדקו לגופם וקודדו 

 לאחת מהקטגוריות השונות המופיעות כאן.

ההגדרות שהוצגו קודם לגבי  . בהתבסס על(regime dummyמבנה המשטר הפורמלי ) .3

הקשר בין מבנה המשטר לבין היציבות התהליכית, נגדיר שלושה סוגים עקרוניים של 

מבני משטר כאשר הדרגה זו מבוססת על הבחנה בין רמות עוצמת חסמי הפלת 

 הקואליציה בכל סוג משטר. מכאן שנקבל משתנה סודר )אורדינלי( הנע בין:

על החסמים הגדולים ביותר המונעים הפלת סוג המשטר ב - משטר נשיאותי -א

ממשלה, בו ניתן להחליף את הנשיא במשפטי הדחה מורכבים, עקב מותו או בגין 

 התפטרותו. 

בו לא ניתן להדיח ראש ממשלה בהצבעת  - משטר פרלמנטרי "ראש ממשלתי" -ב

אחוזים של החברים בפרלמנט(  51אמון פשוטה )כלומר, ברוב מוחלט שפרושו -אי

 .בפרלמנט

בו כל רוב בתוך הפרלמנט יכול להדיח את הממשלה )אף אם  - משטר פרלמנטרי -ג

 לא בהכרח לפזר את הפרלמנט(. 
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נשיאותי הצרפתי-האנומליות לגבי מדידת הגדרות אלה נוצרת במשטר החצי
9

. בצרפת קיימת 

( בה הנשיא שייך למפלגה אחת וראש הממשלה למפלגה cohabitationתופעת "הדיור המשותף" )

אחרת. ככלל, נשיא צרפתי יכול להחליף ממשלות במידה ויש לו שליטה דרך מפלגתו על האסיפה 

הלאומית. במידה והדיור המשותף או הרוב באסיפה אינו מאפשר לו לפעול, או שהוא רואה 

הזדמנות לשפר את יכולתו לקיים את ממשלו דרך פיזור האסיפה והליכה לבחירות, הוא אמנם 

ידה והפיזור הוא פנימי ומוקמת ממשלה חדשה על ידי הנשיא, מדד היציבות יעשה זאת. שם, במ

. לעומת זאת, כאשר הנשיא יוזם בחירות כדי לשפר את מעמדו, ייספרו מספר חודשי 1יישאר 

כהונת הממשלה מתוך הסך הכול הנקוב והמותאם לאסיפה הלאומית שאישרה מלכתחילה את 

 רות המפלגתית מאפשר לנו לקטלג בצורה פשוטה אתשנים(. מעבר לכך, סולם התח 5הממשלה )

המשטר הצרפתי כמשטר נשיאותי בעל רמות שונות של תחרות פוליטית איתה צריך להתמודד 

הנשיא. כאשר הנשיא וראש הממשלה מגיעים מאותה מפלגה ואין תחרות ביניהם הם מסווגים 

ת התחרות עולה, וכאשר בתוך משטרים נשיאותיים. ב"דיור משותף" עוין רמ 1כרמת תחרות 

 הנשיא וראש הממשלה מאותה מפלגה ומתחרים ביניהם רמת התחרות היא הגבוהה ביותר.

נבחן כעת את מערך הקשרים בין המשתנים, כאשר המודל היסודי הוא מודל רגרסיה לינארי פשוט 

 הניתן לתיאור בדרך הבאה: 

Polstab=-(regime)-(polcomp)- (parties)+  

על מודל הרגרסיה הלינארי בספרות המתודולוגית במדעי החברה רבה ומגוונת. עם זאת, הביקורת 

מודל זה מאפשר לעמוד באופן מורכב על מערך יחסים בין משתנים העולה בקנה אחד עם הנחות 

של לינאריות. בכל זאת, מכיוון שפעמים רבות הקשרים בין משתנים אינם לינאריים אלא יוצרים 

שאינה נתפסת על ידי מודל לינארי, בניתוח הממצאים נציג גם את המתאמים מורכבות הקשרית 

הפשוטים בין המשתנים ונעשה שימוש רב בגרפים בכדי לתאר, ולו באופן לא פורמלי, את מערך 

                                                 
 .Poguntke and Webb, ibid, p.4לדיון ועמדות שונות בנושא קטלוג המשטר בצרפת ר':  9
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היחסים בין חלק מהמשתנים. בנוסף על כך נבצע גם מודל של רגרסיה לוגיסטית בינארית 

ם לא לינארייםהמאפשרת להניח לינאריות גם במצבי
10

 . 

הצגת הניתוח עצמו מבוססת על ניתוח הממצאים ולא רק על הצגה סופית של ממצאים שמראה 

(. גם אם דרך זו  2005שקיפות ו"ציד מובהקות" )ג'ון,  לחוסרקשרים ומעוררת לעיתים חששות 

מייגעת במידת מה, יש בה צורך בכדי להבין את הדרך בה מגיעים אל הממצאים ואל הדיון 

המבוסס עליהם כדי שבבחינה מחודשת של התוצאות ניתן יהיה להראות איך הן נוצרו על סמך 

 הנתונים.  

 

 ממצאים ודיון

 :11את המתאמים בין המשתנים שהוגדרו לעיל המציג 2להלן תרשים מספר 

 

 11: מתאמים בין המשתנים 2תרשים מס' 

 

                                                 
 ;Shalev, 2006לביקורות על מודל הרגרסיה הליניארי כמו גם לפתרונות בהם נעשה שימוש באופן חלקי, ר':  10

Ragin, 2000; Pampel, 2000 . 
 0.05מובהקות ברמה של עד  * 11

 0.01** מובהקות ברמה של עד      

 

מבנה המשטר 

 הפורמאלי

רמת תחרות 

 0.073 פוליטית

 יציבות 

 תהליכית

 ייצוגיות

-0.212* -0.456* 

0.213 

-0.178* 

0.05 
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 ייצוב עצבי הממשל
 

-לעיל מציג את המתאמים בין המשתנה התלוי למשתנים הבלתי תלויים. כל חץ דו 2ספר תרשים מ

כיווני מראה את הקורלציה בין ערכי כל צמד משתנים המיוחס לאותו חץ. יש לציין שאין אלה 

תוצאות סיבתיות אלא נסיבתיות בלבד, כלומר אין כאן שליטה על ערכי שאר המשתנים כאשר 

 תנה אחר. להלן התוצאות: משתנה אחד פועל על מש

(. כלומר -0.178קיים מתאם חלש, שלילי ומובהק בין מספר המפלגות ליציבות תהליכית ) .1

 מפחיתה את מידת היציבות.  )ייצוגיות( כל עלייה במספר המפלגות

(. ככל -0.456קיים מתאם חזק, שלילי ומובהק בין רמת תחרות פוליטית ליציבות תהליכית ) .2

 כך יורדת רמת היציבות הפוליטית. וברתיטית גשרמת התחרות הפול

(. ממשלות 0.212-קיים מתאם שלילי ומובהק בין סוג המשטר לרמת יציבות תהליכית ) .3

במשטרים נשיאותיים יציבות יותר, אחריהן ממשלות במשטרים פרלמנטריים "ראש 

 ממשלתיים" ולאחריהן ממשלות במשטרים פרלמנטריים. 

עצמם קיים קשר מובהק בין מספר מפלגות למשתנה סוג  תלויים-בין המשתנים הבלתי .4

(, מה שמעיד על עליית מספר המפלגות במשטרים פרלמנטריים. בהתייחס 0.213המשטר )

לקשרים שנמצאו קודם, נראה כי המתאם בין מספר המפלגות ליציבות תהליכית נובע 

די לנסות ולראות מהמתאם בין סוגי משטר ליציבות תהליכית ולא מהווה ממצא כשלעצמו. כ

איך המשתנים הבלתי תלויים משפיעים על המשתנה התלוי כאשר האחרים נשלטים, נעבור 

 להלן.  1אל מודל הרגרסיה המוצג בטבלה מספר 

Political Stability  Variables Model  

-0.123  Parties 0.504 R 

1.234-  T  0.254 R2 

0.189 Significance  0.230 Adjusted R 

0.953 Tolerance  0.000 F 

0.438-   Political Competition   

4.799-  T    

0.000 Significance    

0.993 Tolerance    

0.154-   Regimedummy   

1.647-  T    

0.103 Significance    

0.951 Tolerance    

 : ממצאי מודל הרגרסיה המרובה 1טבלה מס' 
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(. 50%-מתאר חלק גדול משונות התצפיות )כ 1המוצג בטבלה מספר מודל הרגרסיה המרובה 

יעילותו יורדת ככל שנוספות עוד תצפיות לנתונים. המודל עצמו מובהק כמכלול. בתוך המודל 

קיימים קשרים שליליים בין המשתנים הבלתי תלויים למשתנה התלוי. עם זאת, רק השפעה של 

זקה ומובהקת: רמת התחרות הפוליטית. מדדי משתנה אחד מבין המשתנים הבלתי תלויים ח

הקולינאריות מראים לנו שמרבית השונות בערכי המשתנים הבלתי תלויים אינה מושפעת משינוי 

הבלתי תלויים האחרים. עם זאת, ההקבלה בין רמות שונות אלה בערכי מספר המשתנים בערכי 

דית. ואכן, כפי שראינו קודם, המפלגות וסוג מבנה המשטר מראים לנו שייתכן שישנה השפעה הד

 להלן:  3קיים קשר חיובי ומובהק בין משתנים אלה. מורכבות קשר זה מתוארת בתרשים מספר 

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob
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 : הקשר בין סוג המשטר למספר המפלגות 3תרשים מס' 
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, ככל שהחסמים 1-ל 0ניתן לראות שכשהקטגוריות השונות משוקללות ועוברות סטנדרטיזציה בין 

ות המבצעת יורדים, כך עולה מספר המפלגות. במילים אחרות, במשטר על הדחת ראש הרש

נשיאותי יש את מספר המפלגות הקטן ביותר. מעניין לציין שבמשטר ראש ממשלתי מספר 

המפלגות יורד יחסית לצפוי על פי קו הרגרסיה ובמשטר פרלמנטרי יש את מספר המפלגות הגבוה 

פלגות על רמת היציבות הפוליטית מתווכת על ידי ביותר. מכאן שנוכל לטעון שהשפעת מספר המ

את הקשר בין מבנה המשטר  2הקשר בינן לבין מבנה המשטר. נבדוק מחדש בטבלה מספר 

 לתחרות פוליטית ויציבות ללא מספר המפלגות:

 

Political Stability  Variables 

0.443-   Political Competition 

4.830-  T  

0.000 significance  

0.180-   Regimedummy 

1.961-  T  

0.053 significance  

 

משתנית לקשר בין רמת תחרות וסוג משטר לבין רמת היציבות -: רגרסיה דו 2טבלה מס' 

 התהליכית

ולה גם רמת המובהקות. השפעת שני המשתנים על רמת היציבות התהליכית מתחזקת, ואיתה ע

ממצא טר עולה ומתקרבת לסף המקובל להכרזת המובהקות המצויינת השפעת סוג המשבשעורי 

את השפעת רמת התחרות הפוליטית  3נבחן להלן בטבלה מספר  כמובהק במבדקים סטטיסטיים.

 על רמת היציבות הפוליטית בניכוי המשתנים הבלתי תלויים האחרים ונקבל:

 

Political 

Stability 

 Variables Model  

-0.456  Political 

Competition 

0.456 R 

4.911- T  0.208 R
2
 

0.000 significance  0.199 Adjusted R 

   0.000 F 
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 משתנית רמת תחרות פוליטית ורמת היציבות התהליכית-: רגרסיה חד 3טבלה מס' 

אינה  3התוצאה נותרת בעינה, ונראה גם כי השונות המתוארת על ידי המודל המוצג בטבלה מספר 

, המייצגת את המודל הקודם. כלומר, לא 2ארת בטבלה מספר נמוכה בהרבה מהשונות המתו

חלק גדול מתיאור השונות על ידי השמטת משתני סוג המשטר ורמת הייצוגיות. מכאן, הפסדנו 

שהקשרים אותם מייצרים שני משתנים אלה עם המשתנה התלוי מתווכים את השפעת המשתנה 

ר. ננסה לבחון להלן את ההשפעה הבלתי תלוי הבולט ומעוררים צורך בניתוח מורכב יות

 המשולבת של משתנים אלה בעזרת מספר תרשימים. 

 

321
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 תחרות פוליטית, סוג המשטר ויציבות תהליכית -: מערך השפעות המשתנים 4תרשים מס' 

 2הוא משטר נשיאותי,  1בנוי כך שהציר האופקי מייצג את סוג המשטר. הערך  4תרשים מספר 

של המשטר הפרלמנטרי. הציר האנכי מייצג את רמת  3-שלתי והוא ערכו של משטר ראש ממ

היציבות התהליכית. הקווים המובאים בתרשים עצמו הם רמות שונות של תחרות פוליטית, 
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 ייצוב עצבי הממשל
 

המאפשרים לנו לראות איך רמות שונות אלה פועלות בדרכים ובשיטות משטר שונות. ניתן לראות 

  באופן שונה בסוגי משטרים שונים:כאן כי רמת תחרות פוליטית משפיעה על היציבות 

רמת תחרות פוליטית נמוכה )הקו העליון בתרשים( במשטר נשיאותי יוצרת יציבות  .1

 המתחזקת במשטרים פרלמנטריים לסוגיהם. 

ברמת תחרות פוליטית גבוהה יותר )הקו העובר באמצע התרשים( היציבות יורדת ככל  .2

 לראש הממשלה(. שהמשטר פרלמנטרי יותר )כלומר, יש פחות הגנות 

 משטר נשיאותי מייצר יציבות ממשלית נמוכה, אך גבוהה יותר מאשר בשאר שיטות השלטון.  .3

 נמוך יותר ברמת תחרות פוליטית בתוך מפלגת השלטון )הקו התחתון(. וממצא זה עקבי  .4

321
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 ייצוגיות, סוג המשטר ויציבות תהליכית  -: מערך השפעות המשתנים 5תרשים מס' 

ות בהן הדמוקרטיה מקובלת כשיווי משקל שהינו עדיף על תוצאות אחרות כך שבקרב חבר

)דיקטטורה(, משטר נשיאותי מוביל ליציבות תהליכית גבוהה במרבית רמות התחרות הפוליטית. 

עם זאת, כאשר יש בהן רמה נמוכה של תחרות פוליטית, המעידה על תרבות פוליטית שמקבלת את 
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ווי משקל, משטרים פרלמנטריים הם היציבים ביותר. ברמות שלטון הממשלה המכהנת כתוצאת שי

גבוהות יותר של תחרות פוליטית, משטר נשיאותי מייצר יציבות גבוהה יותר מאשר משטרים 

 פרלמנטריים על שני סוגיהם. האם גם מספר המפלגות משפיע על האינטראקציה בין סוג משטר

 לבין רמת יציבותו?

ות של מספר מפלגות. רמות אלה נוסחו לאחר קיבוץ מספרי מייצג רמות שונ 5תרשים מספר 

מפלגות לקבוצות של חמש המייצגות חמישה מקרים בערכים עולים. תנועת הקווים בתוך מערכת 

הצירים מראה מערך מאוד מורכב של השפעת מספר המפלגות על היציבות הפוליטית. ננסה 

 להבחין כאן בדפוסים מרכזיים:

לגות, משטרים נשיאותיים ופרלמנטריים רגילים יציבים, בעוד במספרים של עד חמש מפ .1

 שמשטר פרלמנטרי "ראש ממשלתי" פחות יציב. 

עד עשר מפלגות יש פחות יציבות במשטרים נשיאותיים ופרלמנטריים, אך יציבות גבוהה  .2

 יותר במשטרים פרלמנטריים "ראש ממשלתיים". 

נשיאותיים שהולכת ויורדת ככל  מפלגות נוצרת יציבות במשטרים 20במספרים של עד  .3

 שהמשטר הופך ליותר פרלמנטרי ופחות "ראש ממשלתי". 

ומעלה.  0.8מפלגות נשמרת רמת יציבות תהליכית של  15ככלל, במערכות שיש בהן עד  .4

מפלגות מוציא את המערכת מיציבות ככל שיש למשטר פחות  20מעבר של סף זה של 

 . חסמים המונעים את הפלת הממשלה המכהנת

 

כדי להתמודד עוד עם מורכבות מערך היחסים בין המשתנים והחשש )המתחדד בעקבות תרשים 

( שהמשתנים פועלים אחד מול השני באופן לא לינארי, נבדוק אותם שוב במודל משולב 5מספר 

המבוסס על רגרסיה לוגיסטית בינארית. נעשה זאת תוך קידוד מחדש של המשתנים לקבוצות של 

ביציבות תהליכית נחשב ללא  0.5עד  0יציבות פוליטית מתחלקת לשתי קבוצות ) קטגוריות בהן

, נקבל את 10נחשב ליציב( ומספר המפלגות מחולק לשלוש קטגוריות של  1-עד 0.6 -יציב ו

 התוצאה הבאה:
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Variables  in the  Equation

-.208 .610 .116 1 .733 .812

-.467 .415 1.268 1 .260 .627

-1.674 .478 12.263 1 .000 .187

6.226 1.563 15.868 1 .000 505.645

patiesdummyyea

Regimedummy

Polcomp

Constant

Step

1
a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: patiesdummyyea, Regimedummy, Polcomp.a. 

 

 : רגרסיה לוגיסטית מרובה 4טבלה מס' 

 

ע מסוים יקרה. הוא עושה זאת ככלל, מודל של רגרסיה לוגיסטית בודק את הסיכויים לכך שאירו

תוך הנחה שהקשר בין המשתנים היוצרים את האירוע נע על עקומת רגרסיה שאינה לינארית. 

משתני. שינוי משתנה זה צריך להיעשות -בכדי לבצע ניתוח זה יש להפוך את המשתנה התלוי לדו

משתני, כאשר -כך שיהיה בעל משמעות תאורטית. לפיכך, המשתנה יציבות תהליכית נהפך לדו

ניתן לממשלות שסיימו את כהונתן, מה שמוביל  1-ניתן לממשלות שלא סיימו כהונתן ו 0הערך 

להבחנה בין ממשלות יציבות ללא יציבות. בניתוח מסוג זה אנו מתעניינים בעיקר בשני 

 אינדיקטורים: 

באופן המשתנה הבלתי תלוי היחיד המשפיע פה  -מובהקות השפעת המשתנים הבלתי תלויים  .א

מובהק הוא רמת התחרות הפוליטית. מספר המפלגות וסוג המשטר לא משפיעים באופן 

 מובהק על המעבר מסיום כהונה במועד או לפני הזמן.

השפעת שינוי ערכי של כל משתנה בלתי תלוי על אחוזי סבירות השינוי בערכי המשתנה  .ב

. לדוגמה הסיכוי 1-מ Exp(b)-אחוז זה מחושב על ידי הפחתת הערך המופיע ב -התלוי 

 18.8%-=1-0.812שעלייה במספר המפלגות תוביל לשינוי ברמת היציבות התהליכית הוא: 

-אחוז השינוי בערכי המשתנה התלוי מול כל יחידת שינוי בעליה ברמת המפלגות הוא 

 בשינוי ברמת התחרות הפוליטית.  -81.3%-במעבר בין סוגי משטרים ו 37.3%

 

ות המשתנה הבלתי תלוי בעל קשר סיבתי מובהק עם המשתנה התלוי הוא מכאן, שבכל הפרוצדור

רמת התחרות הפוליטית, כשרמת המשטר ורמת מספר המפלגות תורמים במידה פחותה יותר, אך 

 מורכבת, לחוסר יציבות תהליכית. הבה ניזכר בהשערות שהצבנו קודם לכן: 
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יזור הקואליציה המכהנת, כך ככל שמבנה המשטר הפורמלי מניח חסמים חזקים יותר על פ .1

 ההשערה אוששה. –היציבות התהליכית שלו תהיה גבוהה יותר. 

 –כשרמת התחרות הפוליטית גבוהה יותר, כך היציבות התהליכית תהיה נמוכה יותר.  .2

 ההשערה אוששה.

ההשערה  –ככל שמספר המפלגות גבוה יותר כך היציבות התהליכית תהיה נמוכה יותר.  .3

 אוששה.

שחשבנו והוא קשר היוצר מבנה תאורתי  ילומר שהקשר בין המשתנים מורכב יותר מכפמעניין 

  :6בתרשים מספר  כמוצג

 : קשר תאורטי בין המשתנים 6תרשים מס' 

 

כדי לבחון את הקשר העולה מניתוח הנתונים נבדוק מודל של ניתוח נתיבים. מודלים אלה 

לתי תלויים הקשורים תאורטית מאפשרים לבחון את הדרך בה משפיעה סדרת משתנים ב

ואמפירית אחד בשני, על משתנה תלוי. התפעול הסטטיסטי בנוי על המודל הבא
12
: 

                                                 
ול אחרות מאלה שאנו . הקורא מוזמן לנסות צורות מידWonnacott and Wonnacott, 1990: 418-419ר':  12

 מציעים כאן.

 

 יציבות

 תהליכית

 

 ייצוגיות

 

רמת תחרות 

 פוליטית

 

מבנה המשטר 

 הפורמלי
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 ייצוב עצבי הממשל
 

Polstab= 

bPolComp+(bPolCompParties*bPartiesPolstab)+(bPolCompRegime*bRegimeP

olstab) 

 נקבל: 2אם נציב את הערכים על פי הממצאים שקיבלנו ומופיעים בתרשים מס' 

-0.456+(0.073*(-0.212))+(0.051*(-0.178))= -0.4805 

קיבלנו שיפור בניבוי יחסית להשפעת המשתנה הבלתי תלוי המרכזי, כאשר הענפים השונים 

-לגבי הייצוגיות ו -0.015הקשורים אליו מראים השפעה מתווכת של סוג המשטר ברמה של 

וליטית עם רמה שלילית לגבי סוג המשטר. כלומר השפעה מרכזית של רמת התחרות הפ -0.009

וזניחה כמעט של השפעת סוג המשטר וכמות המפלגות, כאשר התרשימים שביצענו קודם לכן 

מראים את מורכבות ההשפעה של משתנים אלה. נעבור כעת לדיון מסכם לגבי השפעת המשתנים 

 על רמת היציבות התהליכית. 

 

 סיכום 

שיטות ממשל השונות ביניהן ברמת ממשלות ב 94מחקר זה בחן באופן כמותני תפקוד של 

 היציבות המוסדית אותה הן מעניקות לממשלות המכהנות בתוכן. 

הממצא הבולט ביותר ברמה הסיבתית הוא שככל שרמת התחרות הפוליטית גבוהה יותר, כך 

 ממשלות יציבות פחות. 

ים את ראינו גם שסוגי משטר המניחים חסמים גבוהים יותר על היכולת להדיח ממשלה מפחית

סבירות הדחת הממשלה. יוצא מכך שבכדי לחזק את היכולת למשול יש להפחית את יכולת 

הפוליטיקאים לפעול נגד ראש הממשלה, אם בפרלמנט או בתוך הקואליציה, ומעל לכל בתוך 

 מפלגת השלטון עצמה. 

ת נושא נוסף שנבחן כאן הוא השפעת הייצוגיות הבאה לידי ביטוי במספר המפלגות המתפקדו

בפרלמנט מול הממשלה. נראה כי למספר המפלגות אין השפעה משמעותית על היציבות 

התהליכית. עם זאת, השפעה זו באה לידי ביטוי בתיווך משתנה ומורכב של שיטות ממשל שונות. 
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מעבר לכך, נראה שמשטרים פרלמנטריים כשלעצמם מעודדים מספר גבוה של מפלגות, בעוד 

 ם מגמה זו. משטרים נשיאותיים מפחיתי

לממצאים אלה יש השלכות ערכיות ברורות: יציבות תהליכית המתבססת על שיטת משטר 

נשיאותית יכולה להוביל להקטנת הייצוגיות, בעוד שמשטר פרלמנטרי יפחית את היציבות ויעלה 

את רמת הייצוגיות. משטר פרלמנטרי "ראש ממשלתי" יכול לתמרן בין רמת ייצוגיות בינונית 

יבות תהליכית בינונית. לכן לטובת חיזוק היציבות במשטרים פרלמנטריים, יש לחשוב ורמת יצ

 בעיון על מרכיבי אפשרות זו כפי שאלה מופיעים במקומות בהם נעשה בשיטה זו שימוש. דהיינו:

או שיטה הידועה בשם י"ש )ייצוג שלם(  First Pass the Postבחירות אזוריות על בסיס  .1

ולת משילות עם רמת ייצוגיות מרשימה.המעניקה בו זמנית יכ
13

 

אמון -אמון קונסטרוקטיבי ומוגבל בתנאים שונים )אפשר אפילו לכרוך כשלון בהצבעת אי-אי .2

 קונסטרוקטיבי עם איסור הגשה חוזרת של הצעה כזו למשך שנה פרלמנטרית(. 

 ראש ממשלה )או הנשיא( כבעל פררוגטיבה על עיצוב סדר יום בממשלתו. .3

 בראש הממשלה. תלות השרים  .4

הגבלת רמת התחרותיות בתוך המפלגות על ידי הסדרת תחרות זו על בסיס חוק בחירות  .5

 מפלגתי שיוחל על כלל המפלגות.-פנים

צעדים מעין אלה מחייבים חשיבה נפרדת על שיטת בחירות וסוג המשטר המתאים לישראל, אם 

שלה ואיתה ביכולת לקבל המטרה היא להגביל את יכולת הפוליטיקאים לפגוע ביציבות הממ

 החלטות באופן סדור. 

                                                 
 תל אביב: הוצאת האגודה הישראלית למדע המדינה. בחירות אזוריות בישראל. . 2011ראה, גדעון דורון,  13
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 פרק שני

היש לאום ישראלי? השפעת הלאומיות בישראל על היציבות הממשלתית 
 בראי הכרזת העצמאות

 

 אלעד פופוביץ

 

תלוי ועומד בבית המשפט העליון ערעור בעל פוטנציאל רב השפעה על מרקם  2011גם בשנת 

וניינים כי היחסים היהודי והדמוקרטי במדינת ישראל ועל היציבות הממשלתית בה. המערערים מע

בית המשפט יביא לכדי הכרה ב"לאום ישראלי" המופרד ומובחן מן הלאום היהודי בישראל. 

לטענתם, לאום זה קיים מיום הקמת המדינה ועדות לכך ניתן לראות בשלושת העמים השונים 

העם היהודי, העם העברי ועם ישראל. לבקשתם יש  –המופיעים בהכרזת העצמאות הישראלית 

רד הפנים לקבל כל בקשה של אזרח המדינה המצהיר כי הוא שייך ללאום ישראלי להורות למש

ומבקש שכך יירשם בסעיף הלאום בתעודת הזהות ובכל תעודה רשמית המציינת את הלאום. בבחינת 

הכרזת העצמאות הישראלית ניתן להיווכח כי דור המייסדים של המדינה לא התכוון ליצירתה של 

לית, אלא השתמש במינוחים שונים לאותו עם/לאום לשם הצגת והבהרת על" כלל ישרא-"לאומיות

 כוונות שונות.

 

 מבוא: אומה שסועה ויציבות ממשלתית 

ניתן לראות התפתחות של שני סוגי לאומיות: לאומיות ליברלית,  19-החל מהמאה ה

מיות רומנטית דמוקרטית/שכלתנית ומדינית, המיוצגת על ידי הפילוסוף ז'אן ז'אק רוסו, ומנגד לאו

וגזענית, המיוצגת על ידי יוהאן פרידריך הרדר. הלאומיות מצדם של רוסו והרדר צומחת עם 

הקבוצות המהפכניות מלמטה למעלה. כך גם התפתחה התנועה הציונית שהביאה לצמיחתה של 

לאומיות עברית/יהודית חדשה בארץ ישראל. בעקבות המהפכה הצרפתית והאימפריה הנפוליאונית 

לא עוד הרציונליזם  –ה לאחריה התפתחה תודעה לאומית חדשה. הייתה זו לאומיות שונה שבא
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שנולד במהפכה הצרפתית הקורא לשוויון זכויות, השכלה, קוסמופוליטיות ואוניברסליות. 

הלאומיות החדשה הציעה מעבר למודל בו התודעה והשייכות למולדת ולהיסטוריה המשותפת 

טיב המרכזי. אצל התנועה הציונית הנרטיב המרכזי היה היישוב לכלל אנשי האומה הינן הנר

 העברי המתחדש וקשרו לארץ ישראל. 

בניסיון להגדיר את מהות האומה המודרנית, מונה בנימין נויברגר שישה תנאים
1

: מקור גזעי 

ראשוני ומשותף; דת, אמונה ותרבות משותפים; שפה משותפת 
2

; טריטוריה שלקבוצה האתנית  

ה אליה; היסטוריה משותפת )בעלת מימד סובייקטיבי(; ומדינה מאוחדת. לעתים, רשימה זו יש זיק

לבדה אינה מספקת כדי להגדיר אומה, אלא קבוצה אתנית בלבד
3

. ניתן להוסיף תנאים 

סובייקטיבים נוספים למטרה זו
4

: קונצנזוס; תלות הדדית; אינטרס משותף בין בעלי התנאים  

זרחים במדינה(; ופרספקטיבה אישית המייחסת שותפות גורל הדדיתהאובייקטיבים )למשל, א
5

 .

שני התנאים האחרונים ליצירתה של אומה הנם: קונפליקט בין בעלי התנאים האובייקטיבים לבין 

גורם חיצוני )הן על שטח והן על סמכות(
6

ופוליטיזציה של הסכסוך בין בעלי התנאים  

הסובייקטיבים
7

 . 

מתקיים גיוון אתני/עדתי מאופיינות במשברים ובחוסר יציבות הנובעת,  מדינות לאום רבות בהן

בין השאר, ממתח בין המיעוטים השונים לרוב השולט במדינה
8

. בחלק מהמדינות חוסר היציבות 

מתבטא לעיתים בהפיכה כוחנית או במאבק אלים לתפיסת השלטון. במדינות בעלות תרבות 

בדמות  –א לרוב במאבקים בתוך המשחק הדמוקרטי פוליטית דמוקרטית ליברלית הדבר מתבט

הפגנות, שביתות ויציבות ממשלתית מעורערת. בקצהו האחד של רצף המתאר יציבות פוליטית 

נמצא מדינות טוטליטריות הדורסות כוחנית גורמים המערערים על יציבות השלטון, בעוד בקצהו 

                                                 
(, עמ' 1984, האוניברסיטה הפתוחה )דיפלומטיה בצל עימותב' נויברגר, "מהי אומה?" אצל ב' נויברגר )עורך(,  1

314-337. 
 אלקט.כולל: לשון, ניב ודי 2
 לעיתים כדי ליצור שוני אתני ניתן להסתפק במוסד המדינה. 3
 התנאים אינם מצטברים ודי בשילוב ביניהם. 4
 .'כל ישראל ערבים זה לזה'כגון  5
בדלות ומודעות, דבר המעצים את המימד יהלבד"כ קונפליקט זה יוביל בסופו של יום לאפליה ובעקבותיה  6

 הסובייקטיבי.
 / מדינה עצמאית / אוטונומיה )מסוג כלשהו( או לפחות רצון למדינה.המובילה למאבק  7
 דוגמת המיעוט הסוני בעיראק בתקופת שלטון סאדאם חוסיין.כ –או המיעוט האתני הנמצא בשלטון  8
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דחק הצדהליברלית חוזה כי בעתיד הריבונות תי-השני התאוריה הנאו
9

וכי מדינות הלאום,  

כשחקניות ריבוניות בזירה הבינלאומית, תהיינה לנחלת העבר
10

 . 

הנימוקים לכך קשורים להיות הגלובליזציה של שווקים ושל תרבויות חורגת מתחומי גבולות 

גיאופוליטיים עכשוויים ומכרסמת במשמעות הזהות הלאומית, ביוצרה "אזרחים גלובליים" 

ה לאינטרסים המשותפים של כל העמים. הפעילויות הגואות מעבר לגבולות, שנאמנותם נתונ

היוצרות את תלות הגומלין הגלובלית, ייחשבו לפעילויות המשבשות את הסדר הקיים וישקפו 

שינוי איכותי יסודי במערכת הבין לאומית, דבר שעלול להביא לקץ מדינת הלאום. הגלובליזציה 

החיל שליטה פוליטית על טריטוריה אשר שחקנים מן המגזר מחלישה את כושרן של מדינות ל

הפרטי פועלים בה. אובדן שליטה זה פירושו סיום למונופול של מדינת הלאום על הריבונות 

הפנימית שהייתה מובטחת בעבר מכוח הטריטוריה. שינוי זה שולל מהריבונות החיצונית את ערכה 

 התפקודי. 

דינות דמוקרטיות ליברליות אשר מתקשות להתמודד עם בטווח שבין שתי התפיסות עומדות מ

מחד גיסא לשמור על כללי ועקרונות הדמוקרטיה  –התופעה. מדינות אלו מנסות להלך בין הטיפות 

ומאידך גיסא לשמר את ריבונותן ושלמות אופיין הלאומי. כדוגמה לכך ניתן להביא את מדינות 

המסיבית אליהן בעשורים האחרונים. פתרונה  אירופה אשר מתקשות להתמודד עם תופעת ההגירה

על" כל אמריקנית-של ארצות הברית לסוגיה זו הוא יצירתה של "לאומיות
11

, אשר נועדה להאפיל 

על המאפיינים וההשתייכויות העדתיות והאתניות הרבות הקיימות בה. אמנם בארצות הברית 

ך לא ניתן להתעלם מהתרומה מתקיים משטר נשיאותי הנחשב כיציב יותר ממשטר פרלמנטרי, א

הרבה ליציבות השלטון הנובעת מנכונותם של אזרחי ארצות הברית לקבל על עצמם את אותה 

 על".-"לאומיות

                                                 
9 See, Kegley, C., Wittkopf, E.R. World Politics: Trend and Transformation. Boston: 

Bedford/St. Martin's (1999): pp 267. 
10 Ibid: 298. 

 פתרון מעין זה נוסה גם בצרפת ובמדינות מערביות נוספות לאורך השנים. 11
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מדינת ישראל ניחנה אף היא בריבוי אתני ועדתי. ריבוי זה גורם לדילמות רבות בדמות שאלת מיהו 

רחיה; שותפותם של ערביי ישראל ועדות לאומית או מדינת כל אז-יהודי; אופי המדינה כיהודית, דו

המיעוט האחרות כאזרחים שווי זכויות וחובות וכדומה. התפלגותם של אזרחי ישראל תחת סעיפי 

לאום נפרדים תוך העדפת השונה על המשותף, מהווה לעיתים קרקע פורייה לניכור, להסתגרות 

ינות, לשסע, ואפילו לקרעעדתית ולביסוס מאפיינים דתיים קיצוניים, שמהם קצרה הדרך לעו
12

 .

דילמות קשות אלו עומדות בלבה של החברה הישראלית ועל כן בעיית השונות הלאומית משפיעה 

 באופן ישיר על היציבות הממשלתית. 

על" ישראלית והאם -מכאן עולה השאלה, הלא כולנו ישראלים? האם ניתן ליצור מעין "לאומיות

 ות ממשלתית במדינת היהודים ?קיומו של עם ישראלי אכן יתרום ליציב

 הלאום "הישראלי" בפסיקת בית המשפט 

 –, נעשה בישראל ניסיון ליצור מסגרת עממית/אזרחית חדשה בעלת שייכות אזורית 1970בשנת 

קרי, קביעת לאום ישראלי בנוסף ללאומים הקיימים במדינת ישראל. אפשרות זו נדונה בבג"ץ 

"טמרין"
13

קיימים נבטים של זהות ישראלית, אך עדיין אין בכך כדי  . בפסק הדין נקבע כי אמנם

, פנה פרופסור 2000בדצמבר  27 -לקבוע את קיומה האובייקטיבי. כשלושים שנה לאחר מכן, ב

בתעודת זהות בה האזרח היחיד המחזיק על פי מרשם האוכלוסין במשרד הפנים עוזי אורנן, שהינו 

 -ם בבקשה לרשום בסעיף הלאום בכל מסמכיו לאום עברי, לשר הפנינקבע כי הינו שייך ל

"ישראלי". פרופסור אורנן טען
14

כ"מדינתו של העם  1491-לא נכון שישראל הוכרזה בכי " 

היהודי", ולא נכון שמגילת העצמאות הוציאה את הערבים תושבי ישראל מ"כלל ישראל". במגילת 

". לדעתו, ת הלאום הישראליהעצמאות הוכרז על "מדינה דמוקרטית שכל אזרחיה הם המהווים א

ניתן להביא ראיה לטענה זו מדברי בן גוריון : "השגת מולדת לעם העברי בארץ ישראל... יבואו 

שמה באי כוח העם העברי ויתבעו את עלבוננו... ובתור פתרון לשאלת היהודים המטרידה גם את 

ישראל תקום לעם  העולם... והדבר יכתב ויחתם בכתבי הברית והאמנה שבין הממלכות, וארץ

                                                 
 עוזי אורנן ואח' נ' שר הפנים ואח'. 11286/03מתוך: בג"ץ  12
 .197( 1גאורג רפאל טמרין נ' מדינת ישראל, פ"ד כו) 630/70ע"א  13
 .1/2/2001, הארץע' אורנן, "רוח מגילת העצמאות",  14
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העממיים, התיכוניים )בעתיד הקרוב גם הגבוהים(, בתי  –ישראל לנחלה". "בתי הספר העברים 

ספר יהודיים במאה אחוזים...". "לציונות נשארה עכשיו התעודה, הראשית השניה... להציג את 

מחודשת הגשמת הציונות על סדר יומו של כל יהודי ויהודי, לקשר את יצירת המולדת העברית ה

עם גורלם האישי של המוני ישראל הרחבים".
15

. בקשתו של אורנן נדחתה על סמך הלכת 

 "טמרין" ומשום הנימוק כי הלאום הישראלי אינו קיים בטבלת הלאומים של משרד הפנים.

 2003בדצמבר  25-לאחר שפניות נוספות מפיו ומפי מבקשים נוספים נדחו, הוגשה לבג"ץ ב

עתירת "אני ישראלי"
16
בעתירה נתבקש בית המשפט להורות למדינה ליתן טעם מדוע מסרב  .

-טבלה הכוללת כ –משרד הפנים לכלול את הערך "ישראלי" בטבלת הלאומים של משרד הפנים 

ערכים בתוכם יהודי ואף עברי. 135
17
כן ביקשו העותרים להורות למשרד הפנים לקבל כל בקשה  

ישראלי ומבקש שכך יירשם בסעיף הלאום  של אזרח המדינה המצהיר כי הוא שייך ללאום

 בתעודת הזהות ובכל תעודה רשמית המציינת את הלאום. 

 העתירה התבססה על מספר טענות :

נמנעת מהעותרים הזכות הבסיסית להשתייכות לאומית .1
18

 . 

זכותם להגדרה עצמית נפגעה .2
19
. 

על המדינה לעמוד תחת עקרון השוויון .3
20
. 

סיס משותף להתפתחותה של זהות ישראלית, מבלי מגילת העצמאות יצרה מלכתחילה ב .4

לפגוע במאפיינים מבדילים, חשובים ככל שיהיו, שיכולים להתקיים בנפרד בתוך מסגרת 

משותפת. כל בני האדם במדינה המוכרזת שייכים ללאום הישראלי החדש, שהכריז על 

ם הם בני עצמאותו. המגילה אינה מתייחסת ל"אפליה מטעמי לאום", הואיל וכל האזרחי

                                                 
 , )להלן : ממעמד לעם(.20(, עמ' 1974, עם עובד וקרן הנגב )ממעמד לעםד' בן גוריון,  15
 עוזי אורנן ואח' נ' שר הפנים ואח'. 11286/03בג"ץ  16
 , עוזי אורנן.1: עותר מס' 17
כן ו "Everyone has the right to a nationality" ( למגילת האומות המאוחדות :1)15המוקנית להם בסעיף  18

 No one shall be arbitrarily deprived of his"(: 2) 15לשינוי ההשתייכות הלאומית כאמור בסעיף 

nationality nor denied the right to change his nationality". 
זכותם כיחידים לבחור בעצמם את השתייכותם מבחינה לאומית קמה להם מטבע המשטר הדמוקרטי. לטענתם  19

 זכות להחליט על זהותם והשתייכותם על פי הרגשתם הסובייקטיבית הכנה כישראלים. עומדת להם ה
רשימת הלאומים של משרד הפנים אינה משקפת מערכת קריטריונים כלשהי, שהערך "ישראלי" אינו עומד בה.  20

מה, יותר יתר על כן, הערך "ישראלי" מגלם את מרבית הקריטריונים שניתן לשייך לרוב הלאומים הכלולים ברשי

 מאשר כמה לאומים אחרים הכלולים בה.
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הלאום הישראלי. אותה מסקנה המשתמעת מן המגילה לא קיבלה עד כה את ביטויה המפורש 

 משמעית של קיום הלאום הישראלי. -על ידי קביעה חד

 

, נמחקה העתירה לאחר המלצת שופטי בג"ץ כי על העותרים לפנות לבית 2004בספטמבר  20 -ב

 בית המשפט המחוזי. –המשפט המוסמך בעניין 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים עתירה מנהלית ששונתה בהמשך  2006ביוני  12-ב 

להמרצת פתיחה
21

. העותרים פנו לבית המשפט בבקשה לאפשר להם )ולכל מי שיחפוץ בכך( 

לשנות את פרט הלאום במרשם האוכלוסין ל"ישראלי". לטענתם :"בעת מתן הלכת טמרין, היה 

יחסיה של המדינה  נת ספק אגדה, ספק מציאות וכך גם מערכתעדיין עצם קיומה של ישראל בבחי

מסמרות...". כן  עם התפוצות... יותר ממה שביקשו השופטים לחרוץ דין, הם חרדו שלא לתקוע

היהודי  טוענים העותרים כי : "גם המסמך המכונן של ישראל מבדיל בין העם בישראל לבין העם

מדברת על חירות מדינית, על עצמאות ממלכתית והרי הכרזת העצמאות הישראלית  –בתפוצות 

 בארצו. אותו עם עצמאי קורא אל "העם היהודי בכל התפוצות להתלכד ועל העם העברי העצמאי

לגאולת  סביב היישוב בעליה ובבניין ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות

ם היהודי בתפוצות, הם מאבני ישראל". אמנם המשותף והברית האמיצה בין העם בישראל לע

לשלול את הלכידות של כל הישראלים בינם לבין עצמם; אל להם  היסוד של המדינה, אך אין בהם

 .זכותם להכרה בו" לשלול את ייחודם הלאומי ואת

דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה וקבע כי: "להצהרה בדבר קיום לאום  2008ביולי  15 -ב

משקל על זהותה של מדינת ישראל; בעיני עצמה, בעיני אזרחיה -תישראלי ישנן השלכות כבדו

מבחינת החוק  –ותושביה, בעיני העם היהודי בתפוצות ובעיני אומות העולם... אין בנמצא 

והמשפט לאום ישראלי ואל לו לבית המשפט לחוקק במקום לשפוט... אין בדבר פסק דין זה כדי 

-ידי השותפים לדעה ועל-זו ראויה לכיבוד ולהערכה עללומר שאין בנמצא לאום ישראלי... אמונה 

 ידי המתנגדים לה. אמונה זו אינה זקוקה לגושפנקא משפטית". 

 

                                                 
  עוזי אורנן ואח' נ' שר הפנים ואח'. 6092/07ה"פ  21
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הסיבוב המשפטי האחרון של עתירת "אני ישראלי" בא בדמות ערעור לבית המשפט העליון
22

-. ב

לי, המורכב הוגש הערעור ובו נטען כי: "בהכרזת המדינה קם הלאום הישרא 2008באוקטובר  12

מבני "העם העברי העצמאי בארצו" ו"בני העם הערבי תושבי מדינת ישראל" אשר נקראו "לשמור 

על שלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה 

ות" בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים". כל זאת בעוד אין קריאה זהה ל"עם היהודי בכל התפוצ

לקבל "אזרחות מלאה ושווה" ולהיות שותפים "בכל מוסדותיה של המדינה"". לטענת המערערים, 

א.פ(, הלאום הישראלי קם בו זמנית עם כינון מדינת ישראל  –על פי הכרזת המדינה )העצמאות 

ויהודי התפוצות אינם חלק ממנו אלא חלק מהאומות שלהם )מנגד המערערים אינם דורשים ויתור 

מישהו על השייכות לעם היהודי(. לסיכומם של דברים, טענתם היא כי זכותו של אדם לשאת מצד 

את לאום מדינתו )הלאום הישראלי במקרה זה( היא זכות שלא ניתנת לערעור, הואיל והלאום 

 מבטא את זיקתו המשפטית של האדם למדינה. 

ההיסטוריה החל מימי התנ"ך כדי לתת מענה לסוגיה סבוכה זו, יבחן "הלאום הישראלי" במשקפי 

ובמשקפי מנסחי הכרזת העצמאות הישראלית על נוסחיה השונים ועל כוונותיהם של דור 

 המייסדים בארץ ישראל.

 הלאום "הישראלי" בספר התנ"ך

הפעם הראשונה בה נזכר עברי בתנ"ך היא בפסוק מספר בראשית
23

"ויבא הפליט ויגד לאברם  – 

    :אמרי". הפרשנים במקום מפרשים מילה זו בשתי דרכיםהעברי והוא שוכן באלני ממרא ה

עברי הבא מעבר הנהר א.
24
ב. עברי מבני עבר, אך בחלוף השנים זרעו של אברהם התייחד  ,

בייחוס זה משום השמירה על הלשון העברית לעומת המעבר ללשון הארמית אצל עמי האזור
25
. 

 

                                                 
      עוזי אורנן ואח' נ' שר הפנים ואח'. 8573/08 ע"א 22
 ג, )להלן: בראשית(."ד, פסוק י", פרק יספר בראשית 23
 שם, רש"י. 24
 שם, רד"ק. 25
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שם, בנו של נח כאבי כל בני עבר-הכתוב הטעים ב
26

די לרמוז שאליו מתייחס אברהם העברי. בכ 

עיקר השם עבר ניתן לשבטים ולחבל ארץ
27

, הנמצאים בעבר הנהר פרת
28

, במרחק לא רב 

מאשור
29

אבלה עולה כי הייתה קיימת ממלכה גדולה שנקראה עבר זמן -. בתעודות שנמצאו בתל

רב קודם לבואו של אברהם לארץ כנען.
30

המערבי  ממלכה זו חלשה על כל ארצות עבר הנהר 

והמזרחי.
31

אבלה עם מאורעות התורה, אך -לדעת חוקרים אחרים לא ניתן לקשור את תעודות תל 

חוקרים אלו עדיין טוענים כי סיפורי נדודי האבות הם אמיתיים במובן זה שהם מכילים עובדות 

התשתית האתנית והמבנים החברתיים של השבטים שעמדו להתמזג במהרה  –היסטוריות מוסכמות 

ישראל. –חדש  לעם
32
  

חלק מיושבי ארץ כנען הקדומים נמנו עם בני שם, בעוד רוב תושבי הארץ היו כנענים, שהיו 

שבטים מפוזרים ללא ממשל מרכזי שחיו בערי מדינה והיו משויכים לבני חם. כנענים אלו דיברו 

בניב של השפה העברית
33

לכי וראיה לכך הם שמות של ערים רבות בארץ וכן שמות של כמה ממ 

ואדוני צדק מלך  ,מלכי צדק מלך שלם )ירושלים הקדומה( בימי אברהם –הארץ הקדומים, כגון 

ירושלים בימי יהושע
34

, שמות היכולים להתפרש לפי הלשון העברית בלבד. הלשונות המדוברות 

בפי רוב יושבי הארץ בתקופה זו ובסמוך לה היו שמיות וקרובות לעברית וכך לא נזקקו האבות 

למליץ יושר בדומה למה שנזקקו בבואם למצרים ובניהם
35

. חשיבות יתרה נודעה לידידות שבין 

אברהם לבין מלכי צדק מלך שלם שהיה "כהן לאל עליון" מאחרוני המייחדים הקדמונים וקרוב 

באמונתו הצרופה לאמונת אברהם.
 36

   

                                                 
 א."בראשית, פרק י', פסוק כ 26
, )להלן: דעת 58(, עמ' 1993ירושלים ) –, הוצאת מוסד הרב קוק אטלס דעת מקראר וי' קיל )עורכים(, י' אליצו 27

 מקרא(.
 ד, פסוק ב' )להלן: יהושע(.", פרק כספר יהושע"בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם",  28
 ד, )להלן: במדבר(."ד, פסוק כ", פרק כספר במדבר "מתוך דברי בלעם", 29
 בצפון סוריה.לא הרחק מחלב,  30
 .58דעת מקרא, עמ'  31
-)להלן : בר 2(, עמ' 1994, ידיעות אחרונות )תולדות עם ישראל מימי האבות עד ימינונביא )עורך(, -א' בר 32

 נביא(.
 ח, )להלן: ישעיה(."ט, פסוק י", פרק יספר ישעיה 33
 .62דעת מקרא, עמ'  34
 ג."ב, פסוק כ"בראשית, פרק מ 35
 .65תו הקולעת של הרמן שטארק, דעת מקרא, עמ' המונותיאיסטים, כהגדר 36
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ניכר, מעולם לא קבוצות העבריים אשר התפרסו באותה תקופה היסטורית על פני שטח גיאוגרפי 

התאחדו לעם אלא נשארו במסגרת שבטית בלבד. אמנם הם ממלאים את מרבית המאפיינים 

האובייקטיביים אך עדיין הם חסרים את המאפיינים הסוביקטיביים ליצירתה של אומה. תנאים 

כאלה, כמו קונצנזוס ותלות הדדית, נוצרו על ידי אברהם.
 

הקונצנזוס שנוצר הוביל להצטרפות 

ינים נוספים לדרך במהלך מסעותיו של אברהם מאור כשדים דרך חרן וכנען ועד למצריםמאמ
37

 .

במהלך המאות שחלפו הצטרפו לאומה המתגבשת שבטים כנעניים דוברי עברית אשר גלו עמה 

לבבל וחזרו בשיבת ציון כחלק בלתי נפרד מהעם
38

. אותם השבטים שלא הצטרפו לעם העברי, 

במהלך השנים, בעיקר על ידי אימוץ הלשון, המנהגים והאלים שהיו  "התארמו" )הפכו לארמיים(

נפוצים באזור
39

 . 

המשך גלגולו של המונח עברי או עברים נקשר במקרא למצבים מסוימים בראשית ההיסטוריה של 

עם ישראל. נראה כי השם "עברי" מתייחס להבדל שבין בני ישראל לעמים אחרים
40

. עיקר 

פת גיבושם של השבטים העבריים לעם, אך הוא קיים גם בתקופות השימוש בשם הוא לפני תקו

מאוחרות יותר: כאשר עמים אחרים מתייחסים במקרא לישראל, הם עושים זאת בשם עברי 

ובהטיותיו. ברוב המקרים, תהא ההתייחסות לעברי/שבטי העבריים בגדר השפלה או בוז
41

, כך 

ית נחותה. מנגד, כאשר בודדים המשויכים שנראה כי בעולם העתיק נחשבו העבריים לקבוצה אתנ

לבני ישראל מציגים עצמם כלפי אנשי נכר, הם עושים זאת בשם עברים
42

. הסבר נוסף
43
לשימוש  

                                                 
 באחד מנתיבי הסחר הבינלאומיים דאז, הסהר הפורה. 37
 ס' )להלן: נחמיה(.-ז"פסוקים נ ג' , פרקספר נחמיה ;ח, )להלן: עזרא("נ-ה", פרק ב', פסוקים נספר עזרא 38
 בן משפחתו של אברהם. –כדוגמת לבן הארמי  39
 )להלן : פוזנר(. 165(, כרך ג', עמ' 1987, הוצאת ידיעות אחרונות )פדיה של התנ"ךהאנציקלור' פוזנר )עורך(,  40
ד(; בפירוש לפסוק זה: "איש "ט, פסוק י"עברי כעבד לתשמיש מיטה )בראשית, פרק ל –"איש עברי לצחק בנו"  41

ן(; "נער עברי עברי, כי העברים שנואי מצרים המה ולא יוכלו לאכל איתם לחם כי תועבה היא להם" )שם, רמב"

ג, "ב(; "כי לא יוכלון המצרים לאכל את העברים לחם" )שם, פרק מ"א, פסוק י"עבד לשר הטבחים" )שם, פרק מ

ט(; "התחזקו... פלשתים, פן "י-ו"ב(; מילדות עבריות אשר יהרגו את ילדיהן )שמות, פרק א', פסוקים ט"פסוק ל

 תעבדו לעברים" )שמואל א', פרק ד', פסוק ט'(. 
ובכך הוכחה נוספת לקיומם של  ,ו("וסף באומרו "גנוב גונבתי מארצות העברים" )בראשית, פרק מ', פסוק טי 42

שבטים עברים ודוברי עברית בארץ כנען; משה במהלך כל שליחותו לפרעה באמרו "ה' אלוהי העברים" לאחר 

 ג, י':ג'(."י-ז, ט':א' ו"ח, ה':ג', ז':ט"ג':י –שזה לא מזהה את אלוהי ישראל )שמות, במופעים הבאים 
זה כינוים של בני  –פרשנות נוספת לעבד עברי המתאימה הן לכינוי הגנאי והן להצגה בפני עמי הנכר: "עברי  43

ישראל בפי המצרים והואיל והיו ישראל עבדים למצרים, נתייחד הכינוי עברי לעבד מבני ישראל" )שמות, פרק 

 א, פסוק ב', פירוש ולקמן(. "כ
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במונח עברי מופיע בפרשת משפטים
44
במצוות דרך הטיפול בעבד עברי 

45
. למרות שבאותה תקופה 

"עבד עברי" )עבד כמעמד  המושג בני ישראל היה נפוץ, ניתן לראות את השימוש בצמד המילים

מושפל(. פרשת משפטים "פונה" לבני ישראל, כך שתירוץ הפניה לעם זר נופל כאן. הרמב"ם 

בפירושו על פרשת עבד עברי
46

זה  –מסביר שני דברים חשובים: עבד עברי האמור בתורה  

כל עבד ישראל, ומכאן אנו יודעים את השייכות בין עברים ובני ישראל. מאידך אומר הרמב"ם כי 

עברי, אסור לישראל שקנהו להעבידו בדברים בזויים מפני שנפשו שפלה במכירה
47

. בתקופה 

לפנה"ס( הנביא ירמיהו מתייחס לדיני עבד עברי אך אומר כי הדינים  640-645מאוחרת יותר )

חלים על יהודים בהנגדה לישראלים
48

. זאת כנראה בעקבות פיצול הממלכה בדור החורבן 

 ירמיהו לממלכת יהודה. והשתייכותו של 

התייחסות
49

מאוחרת עוד יותר לעברים ניתן למצוא בכתבי אל עמארנה 
50

, אשר בהם הוסלים 

הכנענים שוטחים בקשה לעזרה בפני פרעה אח'נאתן ואומרים כי ישנה סכנה צפויה מצד 

י ה"ח'בירו"/ "עפירו" )המילה האכדית לעברים(. אותם שבטי עפירו על פי האגרות עומדים בשער

כנען ממזרח ועל פי התקופה והמיקום ניתן לשער כי מדובר בשבטים עבריים אשר תוקפים את 

כנען
51

. תימוכין לכך קיימים בדמות תאוריה מקובלת כי בני ישראל יצאו ממצרים בשני גלים 

לפני הספירה 13-כאשר הגל הראשון התבסס באמצע המאה ה
52

 250-ואילו הגל השני לאחר כ 

, הוא 2-שנה בקירוב בימי שלטונו של רעמסס ה 180נזכרים בשנית לאחר שנה. אותם עפירו 

הפרעה אשר מיוחסת לתקופתו יציאת מצרים
53

 . 

                                                 
 ליה מתבססת ראשיתו של המשפט העברי.פרשה ע 44
 א, פסוק ב' )פרשת משפטים(."שם, פרק כ 45
 , קניין, הלכות עבדים, פרק ראשון.משנה תורה לרמב"ם 46
 אך עדיין ישראל שלא נמכר מותר להשתמש בו כעבד. 47
)ספר  "לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעבריה חופשיים לבלתי עבד בם ביהודי אחיהו איש" 48

 מ, פסוק ט'(."ירמיהו, פרק ל
 לפנה"ס( ולא ספרותית. 1340כרונולוגית ) 49
 שפת המסחר והשפה הדיפלומטית הבינלאומית בזמן ההוא. –האגרות כתובות באכדית  50
 .128פוזנר, עמ'  ואולי ישראל,מבני אדום, עמון, מואב  51
 מקביל לכתבי אל עמארנה. 52
שנה לאחר השעבוד, ר' ונטורה אצל י' הופמן  210צרים התרחשה עפ"י המקרא שנה, יציאת מ 67מלך  2-רעמסס ה 53

 .505(, כרך ב' עמ' 1988גבעתיים ) –, מסדה האנציקלופדיה הישראלית לתנ"ך)עורך(, "מצרים", 
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בעיר רעמסס
54

שאותה בנו העברים, נמצא פפירוס המתאר פקודה לאחד מאנשי הממשל :"חלק  

ים בעיר דגן לחילים, ולעפירו הסוחבים אבנים לבניין מקדש רעמסס". העפירו הם העבדים העובד

ומתוארים כזרים. הפעם היחידה שבה מוזכר בתעודה מצרית כלשהי השם "ישראל" הוא ב"מצבת 

ישראל" שהוקמה על ידי מרנפתח, אחד מבניו של רעמסס השני. במצבה זו מופיע מעין שיר הלל 

"ישראל אבד, אין לו זכר" –על השלמת מעגל ההכנעה של אויבי מצרים 
55

. האחרון שהציג עצמו 

י בתנ"ך היה הנביא יונה, בדבריו אל יתר יורדי הים בזמן הסערהכעבר
56

 . 

ניתן לומר כי יונה ניסה להצניע את עצמו כעברי
57
)מונח משפיל / פניה לנוכרים( ומאידך לא יכול  

היה להצניע את אלוהיו ולכן בהמשך הפסוק האדיר את שמו. כמעט במקביל צמחה והתפתחה 

ת שבטים לעם. בימי האבות הייתה ארץ כנען נתונה לחסותה לאומיותם של "בני ישראל" מאגוד

המדינית של מצרים ששימשה גם כמקור אספקה אזורי בשנות בצורת ורעב. לימים הפכה מצרים 

למקום מגוריהם
58

של בני יעקב )אשר נקרא בשם ישראל לאחר מאבקו במלאך אלוהים(  

החמולה השתנה שמה מעת לעת: ומשפחותיהם המורחבות במשך מאות שנים. ככל שהלכה וגדלה 

תחילה נודעה כישראל
59

, אחר כך כשבטי ישראל
60

, ומשם לבני ישראל
61

)נוסח המופיע פעמים  

רבות בתנ"ך
62

לפני הספירה(, השתלטו  17-(. כאשר ירדו בני יעקב מצרימה )בערך במאה ה

חאסות" / "חקסים"-ה"חאקו
63

 על מצרים התחתונה בה התיישבו "הישראלים" )אזור הדלתה 

המזרחית וארץ גושן
64

(. אותם חקסים היו שבטים מפנים אסיה אשר הייתה להם יכולת מלחמה 

עדיפה. במהלך מסע כיבושי החקסים הצטרפו אליהם שבטים שמיים מערביים דוברי עברית 

                                                 
 קנאטיר דהיום. 54
 .506לפנה"ס, אולי כחלק מהפיכתו למיתוס של אויב שלא ניתן לנצח באותה התקופה, שם, עמ'  1208 55
 , פרק א', פסוק ט', )להלן: יונה(., ספר יונהא.פ. –לפנה"ס  8-המאה ה 56
גם בפסוק זה המפרשים מסבירים כי עברי הנו "...מבני עבר הנקראים על שם עבר הראשון שהוא אבי כל בני  57

נהר" עבר" )שם, ראב"ע(. בפירוש אחר כתוב כי "כך יקראו בני ישראל וכן מילדי העברים על כי מקורם מעבר ה

)שם, מצודת ציון(. ובפירוש נוסף נכתב: "בשם זה היו העמים רגילים לקרוא את בני ישראל, ואף בני ישראל 

 בדברם אל הנוכרים כנו את עצמם בשם זה" )שם, קאסוטו(.
 של קבע בארץ גושן. 58
 ז."ק כז, פסו"בראשית, פרק מ –"וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד"  59
 ח."ט, פסוק כ"שם, פרק מ 60
 ה."שם, פרק נ', פסוק כ 61
 מצרימה, המפקד הראשון, שמות, פרק א', פסוק א'. בדגש על מניין היורדים 62
 .HYKSOSנו "מושלי ארצות הנכר" ובפי היסטוריונים דוברי יוונית יפירוש השם ה 63
 "קסואיס" במרכז הדלתא. 64
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וכנענית אשר שינו את אופיים האתני והתרבותי. כאשר השתקעו החקסים במצרים הם הפכו 

צמם את גינוני הפרעונים ואת תרבות מצרים אך בו זמנית לא שכחו למעשה לשליטים, סיגלו לע

כליל את מקורות ההשפעה העברית והכנענית
65

 . 

חמולת יעקב התקבלה על ידי השליטים הזרים בסבר פנים יפות ויתכן שמדובר בהסבר היסטורי 

נוסף לעליית יוסף לגדולה ולזכויות המיוחדות שהוענקו לבית יעקב משך כשבעים שנה
66

 .

מס בחקסים ואילץ אותם לסגת אל -לפני הספירה מרד נסיך מצרי בשם כא 1580בסביבות שנת 

מס הראשון-צפון מזרח הדלתה. אחיו יעח
67

"אשר לא ידע את יוסף, כנראה המלך החדש "
68

 ,

השלים את המבצע, הביס את החקסים, גרש את שאריתם מן הארץ ואיחד את הממלכה. הואיל 

מס את זעמו עליהם וגזר -י בריתם ובני חסותם של החקסים, שפך יעחובני ישראל נחשבו לבעל

עליהם עבדות
69

שנה לאחר מכן. הפיכתם של בני ישראל ל"עם  150-, שנמשכה עד לגאולה כ

עבדים" היוותה זרז ותהליך מגבש, על ידי כך שהוסיפה לתנאים האובייקטיביים והסובייקטיביים 

את תנאי הקונפליקט, שהוביל בתורו לאפליה ובעקבותיה שהיו קיימים בחמולה )שהספיקה לגדול( 

מס את העם אשר יביא למפלת ממלכת מצרים -כך שבמו ידיו יצר יעח –להבדלות ולמודעות 

בחלוף הזמן.
70

   

החל מיציאת מצרים ועד לתקופת המלכות, היו שבטי ישראל מובדלים במטלותיהם השבטיות בעת 

כהנים( ובנחלותיהם השבטיות בזמן כיבוש הארץ. תקופה המסע במדבר, במעמדם )ישראל, לויים ו

זו מכונה במקרא תקופת השופטים )מנהיגים מקומיים אשר הנהיגו שבט / קבוצת שבטים(. מריבות 

וסכסוכי גבולות היו קיימים בין השבטים בתקופה זו ובמיוחד בין תשעת שבטי הצפון לבין שבטי 

ביא הצליח לאחד את כל שבטי ישראל אל מול יהודה, בנימין ושמעון. שמואל הנ –הדרום 

                                                 
 הר.-הר וענת-שמות עבריים כיעקבמקצת שליטי מצרים החקסים נקראו ב 65
 .92פוזנר, עמ'  66
 ומייסד הממלכה החדשה. 18-אבי השושלת הפרעונית ה 67
 שמות, פרק א', פסוק ח'. 68
(, כרך 1988גבעתיים ) –, מסדה האנציקלופדיה הישראלית לתנ"ךר' ונטורה אצל י' הופמן )עורך(, "מצרים",  69

 .502עמ'  ,ב'
: כאשר עולה פנייתו הראשונה של הפרעה החדש לעמו היא: "ויאמר אל עמו הנה עם אספקט זה אף מופיע במקרא 70

שמות, פרק א', פסוק  .לבני ישראל כאל עם למשך זמן רב היחידהזוהי ההתייחסות  –בני ישראל רב ועצום ממנו" 

 ט'.
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הפלשתים, איחוד אשר הבשיל לכדי מלכות שאול שהוקמה על ידי שמואל ב"משפט המלך" 

המפורסם
71

ישראל )לרבות  –. לאחר איחוד זה, ההתייחסות השבטית הופכת להגדרה הכוללת 

שבטי הגליל ועבר הירדן
72

 .) 

החוגגים את הקמת המלכות והאומה הישראלים, על אף הגדרה כוללת זו, בצמוד לפסוקים אלו 

מופיעה במפתיע המילה "העברים": "...וישמעו פלשתים ושאול תקע בשופר בכל הארץ לאמר 

ישמעו העברים"
73

. ובפרק הבא: "והעברים היו לפלשתים כאתמול שלשום אשר עלו עמם המחנה 

סביב וגם המה להיות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן"
74

דוד בן גוריון. לדעתו של 
75

, ההבחנה 

הברורה בין העברים לבין בני ישראל הנפרדים מהם
76

, מבססת את טענת "קדמות העברים 

בכנען". בן גוריון טוען כי זוהי אחת העדויות המועטות על העברים הקדמונים שהיו נחותים 

זרו א.פ.( אשר ח –ברוחם, באמונתם ובאומץ לבם מיוצאי מצרים ובניהם )כלומר, הישראלים 

 נון. -לארץ עם יהושע בן

בניגוד לטענתו של בן גוריון, פרשני המקרא מסבירים את המופעים המקבילים של ישראלים 

אלה הם בני ישראל שהיו משועבדים לפלשתים, והכוונה שישמעו שמרדנו  –העברים ועברים כך: "

)ואולי יתקיפום הם(" בפלשתים וישמרו מהם
77

, ים כדי לגנותםעברים היו מכנים אותם פלשת", 

"וקראם שאול בשם זה כדי להכניס קנאה בלבם ויתעוררו למלחמה
78

העברים הם אלו מבני . ואף: "

"ישראל שהיו משועבדים לפלשתים... וכעת הצטרפו לאחיהם להלחם באויב האומה
79

. הסבר זה 

 עולה בקנה אחד עם פרשנות העבריות כמונח משפיל ואף מחזק אותה.

יחד את הממלכה ואת שבטי ישראל באופן מוחלט תחת דגל אחד והפך את לאחר מות שאול, דוד א

ארץ ישראל לאימפריה מקומית. בנו שלמה הרחיב את גבולות הממלכה אך הממלכה התפצלה עם 

                                                 
 ח."י-א""שום תשים עליך מלך", שמ"א, פרק ח', פסוקים י 71
 ק ד', רד"ק )להלן : שמ"א(.ג, פסו"א', פרק י ספר שמואל 72
 שם, שם, פסוק ג'. 73
 א."ד, פסוק כ"שם, פרק י 74
 (, )להלן: עיונים בתנ"ך(.1976, עם עובד והחברה לחקר המקרא בישראל )עיונים בתנ"ךד' בן גוריון,  75
 לראשונה בתנ"ך בצמידות שכזו. 76
 , שם, שם, רש"י.77הערה  77
 שם, שם, שם, פירוש ולקמן. 78
 ם, רד"ק.שם, שם, ש 79
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מותו בידי ירבעם ורחבעם לממלכת יהודה וממלכת ישראל. בספר דברי הימים )הספר החותם את 

ת החריפה בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה. דוגמה התנ"ך(, ניתן לראות בבירור את המחלוק

ברורה לכך היא שינוי שם השפה בממלכת יהודה מעברית ליהודית
80

. למרות מחלוקת זו, לאומיות 

ישראל עדיין שרירה וקיימת ואלוהים עדיין הינו אלהי ישראל גם בממלכת יהודה
81

. יאשיהו, אחד 

בבירתו ירושלם, מתייחס לישראל כאל  מאחרוני מלכי ממלכת יהודה, בעשותו את חג הפסח

שלמות אחת ובאותה נשימה מדגיש כי ישנה הפרדה בין ממלכות יהודה וישראל
82

. יאשיהו הגדיל 

לעשות ובפנותו ללווים בבית המקדש אשר בירושלם בממלכת יהודה אמר: "...תנו את ארון 

תה עבדו את ה' הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דויד מלך ישראל, אין לכם משא בכתף. ע

אלהיכם ואת עמו ישראל"
83

. לאחר פילוג הממלכות ועם הגליית ממלכת ישראל בידי אשור
84

 .

התגבש העם היהודי בממלכת יהודה /יהד. ההתייחסות אליו כאל עם נפרד מודגשת ככל שחולף 

, הזמן מאז הפיצול. התייחסות רבה ליהודים קיימת בספר ירמיהו, במגילת אסתר ובימי שיבת ציון

 אך עדיין לאומיות ישראל ממשיכה להתקיים כאידאה וכחזון. 

כמסקנה ניתן להיווכח כי לאורך ההיסטוריה התנ"כית היה ללאום הישראלי מספר שמות 

כשהמרכזיים שבהם: עבריים בפי ומול הנכר; בני ישראל בימי מצרים, המדבר וכיבוש הארץ; 

ישראל
85

רמיהו ואילך. עדיין, מעניין לציין כי המושג בימי שמואל ושאול; ולבסוף יהודים בימי י 

"עם ישראל" אינו מופיע בתנ"ך ולו פעם אחת בהקשר שאליו אנו מתייחסים בימינו לעם. המושג 

ספרי התנ"ך ארבע פעמים בלבד. שני המופעים האחרונים הנם בספר עזרא 24מופיע בכל 
86
 

ובספר נחמיה
87

ך יתר העולים קרי לווים , שם הכתוב מגדיר את עם ישראל, כישראלים מתו

וכהנים אשר עלו לארץ בשיבת ציון. הפעם הראשונה בה מוזכר עם ישראל הינה בספר שמואל ב', 

                                                 
 ח(."ב, פסוק י")"ויקראו בקול גדול יהודית על עם ירושלם..." )דברי הימים ב', פרק ל 80
 ז(.""וספרים כתב לחרף לה' אלהי ישראל..." )שם, שם, פסוק י 81
"ויעשו בני ישראל הנמצאים... ולא נעשה פסח כמהו בישראל מימי שמואל הנביא, וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח  82

-ז"ה, פסוקים י"יאשיהו והכוהנים והלווים וכל יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלם" )שם, פרק לאשר עשה 

 ח(. "י
 ה, פסוק ג'."שם, פרק ל 83
 לפנה"ס. 722 84
 בנוסף להתייחסות לעברים. 85
 עזרא, פרק ב', פסוק ב'. 86
 נחמיה, פרק ז', פסוק ז'. 87
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ושם ההקשר לעם ישראל הוא לצבא שבטי הצפון
88

בספר שמואל מוזכרת . בפעם השנייה )אף היא 

ב'( ההקשר הוא לשבטי עבר הירדן המזרחי שהינם חלק משבטי הצפון
89

 . 

 ישראלי" בהכרזת העצמאות הלאום "ה

קבע שופט בית המשפט העליון שמעון אגרנט בבג"ץ "קול העם" 1953בשנת 
90

כי :"הכרזת  

העצמאות היא מסמך המבטא את ה"אני מאמין" של העם ושל מקימי המדינה והיא משמשת בסיס 

 , שנת "המהפכה החוקתית",1992חוק העונה על הצרכים )"לקונה"(". בשנת  לפסיקה כשאין

"חוק יסוד:  –נחקקו שני חוקים אשר שינו את פני מערכת המשפט, החקיקה והחברה בישראל 

האדם וחירותו"
91
חופש העיסוק" ו"חוק יסוד: 

92
עקרונות היסוד  . בפסקה המפרטת את המטרה של

בחוקים אלו נכתב: "זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת 

ישראל". חקיקת  ן חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינתחייו ובהיותו ב

השופט ברק מציין ישראל. היסוד קיבלה את הכרזת העצמאות כנדבך למערכת החקיקה במדינת
93
 

העצמאות הפכה לחובה חוקתית,  ש"החובה לכבד את זכויות היסוד ברוח עקרונותיה של הכרזת

 ד לעומתה". שחוק "רגיל" אינו יכול לעמו

עתירת "אני ישראלי" מתבססת בעיקרה על הכרזת העצמאות של מדינת ישראל ועל הטענה כי 

בהכרזה זו מתקיימת הפרדה ברורה בין העם היהודי )והעברי( לבין הלאום הישראלי. לטענת 

העותרים: "במרשם האוכלוסין ישנם סעיפים נפרדים לאזרחות וללאום, אך המחוקק לא טרח 

יניהם. את ה"לקונה" המשפטית ממלא משרד הפנים על ידי "טבלת לאומים". טבלה זו להבחין ב

מקבלת את שיטת לאומיות המדינה כלפי כולי עלמא, ומאידך שוללת אותה כלפי אזרחי מדינת 

ישראל הנרשמים על פי השתייכותם או מוצאם האתני..." ובכך מתעלמת מקיומו של הלאום 

 הישראלי. 

                                                 
 ח, פסוק ז'.", פרק יספר שמואל ב' 88
 א.", פסוק מט"שם, פרק י 89
 .871חברת קול העם בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד ז  73/53בג"ץ  90
 (.1994)תיקון  1992 –, תשנ"ב וחו"י: כבוד האדם וחירות 91
 (.1994)תיקון  1992 –חו"י: חופש העיסוק, תשנ"ב  92
 (.1996, ירושלים, שוקן )המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראלא' רובנשטיין,  93
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ונתם של מנסחי הכרזת העצמאות )כוונת המחוקק(, יש לבחון לעומקם של בכדי לעמוד על כו

יהודי, עברי וישראלי. אחד  –דברים את הגדרות הלאום השונות המופיעות בהכרזת העצמאות 

המרכיבים החשובים בתשתית הרעיונית והסגנונית של מסמך ההקמה הלאומי, הנו הכרזת 

רובשוב
94

ניאור זלמן רובשוב )שז"ר(, במושב הסיום של כנס . ההכרזה נכתבה והוקראה על ידי ש

1948באפריל  12-וה 11-הוועד הפועל הציוני, בלילה שבין ה
95

. צמד המילים "העם היהודי" אינו 

מופיע בהכרזה ולו פעם אחת והמונח "יהודי" מופיע בהקשר המדיני בלבד
96

. לעומת זאת המילים 

ישנה אף התייחסות לאומה העברית ולמדינה "עם ישראל" ו"ישראל" מופיעות בהקשרים שונים ו

העברית. הבחירה במונח "האומה העברית" נועד כנראה להדגיש את החזון החילוני
97

אל מול  

החזון הדתי באומה המתחדשת. בכדי להבין את הגדרותיו ואבחנותיו של רובשוב לגביי "העם" יש 

ם חסידות חב"ד. ביהדות הדתית ציוני ואת קשריו החמים ע-לזכור ולהדגיש את חינוכו המסורתי

בכלל ובתפיסה החסידית )חסידות חב"ד( והמימונית )הרמב"ם( בפרט, ישנו דגש חזק מאוד על 

ציבוריות ולאומיות ישראל. הרעיון דומה מאוד לתנאים הסובייקטיבים ליצירתה של אומה )לעיל(. 

מסכום כל חלקיו  תפיסה סינרגטית זו מדגישה את קיומו של הלאום הישראלי כשלם הגדול

 ."כל ישראל ערבים זה לזה"ומייחסת שותפות גורל הדדית בדמות 

מהכרזת רובשוב ועד לניסוחה הסופי של הכרזת העצמאות, עבר המסמך המכונן מספר טיוטות 

וניסוחים שונים
98

 , המרכזיות שבהן מבחינת הלאומיות בישראל היו: 

(1948במאי  5-6הצעת ברנזון ) .א
99

כיועץ המשפטי של ההסתדרות  ברנזון, ששימש – 

הכללית של העובדים, מתייחס בהצעתו באופן מובהק ל"עם ישראל" ו"לעם היהודי" ואינו 

                                                 
, )להלן: 553, עמ' 2002(, נובמבר 2ו)"כ עיוני משפטטיוטות המוקדמות של הכרזת העצמאות", י' שחר, "ה 94

 שחר(.
 שם, שם. 95
 ידון בהמשך.יבחריג לעליית היהודים בפסקה השלישית, חריג אשר  96
נשענה על ארבע הנחות יסוד  19-הדרך שבה ניתחה הציונות את מצוקותיה של החברה היהודית בסוף המאה ה 97

ריות הקשורות זו בזו בעבותות: יש לטפל באופן מקיף בפגיעות היהודים; היהודים הם אלו היכולים ואלו עיק

שצריכים לתקן את מצבם; הפתרון המציאותי הוא הפתרון הטריטוריאלי; רק בארץ משלהם תוכל להתממש 

-השפה העברית )בר במלואה ההתחדשות החילונית בעיקרה של התרבות היהודית שתהיה מבוססת על תחייתה של

 (.198נביא, עמ' 
, )להלן: 553, עמ' 2002(, נובמבר 2ו)"כ עיוני משפטי' שחר, "הטיוטות המוקדמות של הכרזת העצמאות",  98

 שחר(.
 .כאפרילבמקור מופיעה טעות דפוס  – 560שם, עמ'  99
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ישראל".  מתייחס ל"עם העברי", ל"עבריות" ו"ליישוב העברי" שב"הכרזה על הקמת מדינת

 חקיקת היסוד קיבלה את הכרזת העצמאות כנדבך למערכת החקיקה.

נוסח זה הונח על שולחן מנהלת העם בדיון הראשון  –( 1948 במאי 10נוסח המחלקה ) .ב

1948במאי  12-בעניין הכרזת העצמאות שהתקיים ב
100

. בנוסח מושם דגש חזק מעט יותר 

על "עם ישראל"
101

. "העם היהודי" מופיע בהקשר גלותי, בהקשר עליית יהודים, בהקשר 

 ת כלל.ליישוב היהודי ובהקשר מדיני. ואילו "העבריות" אינה מוזכר

בשעת  1948במאי  12 -ב –, אחה"צ( 1948במאי  13נוסח )משה שרת( שרתוק הסופי ) .ג

לילה מאוחרת, לאחר שבאותו היום החליטה מנהלת העם בהצבעה על חודם של שני קולות 

לחודש, הוטלה על ועדה של חמישה בראשותו של שרתוק  14 -על הקמת מדינה יהודית ב

מאות )נוסח שרתוק המקורי( ולהביאה לישיבה נוספת )משה שרת(, לנסח את הכרזת העצ

של המנהלה
102

בחודש המשיך שרתוק לשקוד על ניסוח ההכרזה והיה אחראי לחלק  13 -. ב

הארי בה, תוך התייעצות עם משפטנים. באותו היום בשעות אחר הצהריים הניח שרתוק את 

נוסחו הסופי בפני בן גוריון וישיבת מנהלת העם
103

עמים רבות צמד המילים . במסמך מופיע פ

"העם היהודי" )עשר במספר( ואת "עם ישראל" מחליפים הביטויים "חלוצי ישראל", 

ו"המוני ישראל". בנוסח זה מופיע בפעם הראשונה הביטוי "העם העברי" )פעמיים( וישנה 

התייחסות רבה "ליישוב העברי" )שלוש פעמים(. תחילה נראה הדבר כמעין זיקה "כנענית" 

וק, אך פרופסור גבריאל שפר )כותב הביוגרפיה של שרתוק(, אומר כי למיטב אצל שרת

ידיעתו שרתוק אמנם שוחח עם כמה מהכנענים, אך לא היה לו שום קשר ארגוני או זיקה 

רעיונית אליהם
104

 . 

ה"כנענים" מוגדרים בספרות כ"זרם אידיאולוגי פוליטי, שמצא את ביטויו הראשוני בספרות 

ץ ישראל". תחילתה של ההתארגנות ב"תנועת העברים הצעירים" )אין דגש העברית החדשה באר

על כנעניות אלא על עבריות(, תנועה אשר התאגדה שנים אחדות לפני קום המדינה במגמה לכונן 

                                                 
 .576שם, עמ'  100
 'ישראל', 'עם ישראל' ומיד אחר כך 'עם'. –בשלוש התייחסויות  101
 .742(, עמ' 1977 –חלק ב', עם עובד בע"מ תל אביב )תשל"ז  – בן גוריון ביוגרפיה פוליטיתזוהר, -מ' בר 102
 .744שם,  103
 .2004במרץ  22 – 20תכתובת דואר אלקטרוני,  104
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א"י ישות לאומית עברית, כחברה טריטוריאלית תרבותית הפתוחה לכל אדם בלי הבדל -בפלשתינה

היו הסופרים יונתן רטוש, אהרון אמיר, עוזי אורנן, בינימין תמוז גזע ואמונה. ראשי המדברים בה 

ועמוס קינן )אורנן מעיד כי אותם אנשים לא ראו עצמם ככנענים אלא כעברים(. רעיונותיה של 

חילונית על היהדות המסורתית. התנועה מתחה ביקורת -התנועה השתלשלו מן הביקורת הלאומית

מוסדותיה, ערכיה ומצוותיה, ועל דרך ההיסטוריה היהודית  על היהדות הגלותית, על דת ישראל,

כולה: זו עוותה, לדעתם, בתקופת בית שני על ידי הפיכת העם לעדה דתית, ונותקה בימי מרד בר 

כוכבא עם ניתוק העם מארצו; במשך כל תקופת גלותו חי עם ישראל ללא היסטוריה משלו; 

הודי ארץ ישראל לעם היהודי כולו, שהגלותיות התנועה שאפה להינתק מן הציונות הקושרת את י

מדינתה בארץ הפרת את היא מהותו, ולהשתלב במרחב שמסביבה; האומה העברית החדשה תיצור 

ועבריותה לא תהיה תוצאה של החלטה אלא תוצאה של רגש שייכות לארץ.
105

 

י המונחים בניסיון לקבוע מניין בכל זאת צץ הביטוי "העם עברי" בנוסח זה, חשוב להבהיר כ

 עברי/ עבריות היו שגורים בפיהם ובשפתם של אנשי היישוב הישן ובדרך כלל בהקשר המוסדי:

אליעזר בן יהודה עומד בכתביו על כך שתחיית האומה העברית בארץ ישראל תבוא רק תוך כדי 

החייאת הלשון העברית וכי הלשון העברית עתידה להיות שפת הדיבור של עם ישראל הקם 

לתחייה
106
השפה העברית המתחדשת היוותה למעשה את המוסד העברי הראשון ומרכיב חשוב  .

בדרך לגיבושה של האומה המתחדשת בישראל
107

( כינו את 1882. עולי העלייה הראשונה )

כינוי  –האוכלוסייה היהודית הוותיקה בשם היישוב הישן ואת עצמם בשם היישוב החדש 

כרונולוגי וערכי כאחד
108

בות היישוב החדש בארץ, החלו לקרום עור וגידים . עם היווסדות מוש

                                                 
 . 933-4האינצקלופדיה העברית עמ'  105
 ", אליעזר בן יהודה.מלון הלשון העברית הישנה והחדשהמתוך המבוא ל" 106
, ספר המקרא מעיד כי הייתה מגובשת כשפה )לא בהכרח כשפת יםת נמנית על משפחת הלשונות השמיהעברי 107

לפנה"ס. העברית המדוברת שימשה כנראה עד סוף המאה השנייה לספירה ולקראת  1200דיבור( כבר בשנת 

-מאה ההמאה השלישית נפסק כמעט השימוש בה )העברית שרדה כשפה כתובה דתית ורוחנית(. החל מאמצע ה

, תנועת ההשכלה שאפה לפתח את העברית כשפת העצמאות והריבונות היהודית והעדיפה אותה על פני האידיש 18

 הגלותית. 
ההוצאה לאור  –, משרד הביטחון שיחות על מפעל הבניה הציוניתג' יוסף, "מראש פינה ודגניה ועד דימונה",  108

 .7(, עמ' 1983)
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1887-מוסדות עבריים רבים ובהם בית הספר העברי הראשון, אשר הוקם בראשון לציון ב
109

 ,

נפתח בראשון לציון גן הילדים  1898-ובעקבותיו בתי ספר עבריים נוספים בשאר המושבות. ב

יה הרצלייה. החינוך בית הספר התיכון העברי החדש גימנס 1906-העברי הראשון וב

הלאומי/עברי אצל מרוחו על כלל המתיישבים, שנעשו עתה עבריים יותר והיה לגורם חשוב 

 בטיפוח הרוח הלאומית בהתיישבות. 

יסד אליעזר בן יהודה את "ועד הלשון העברית" 1889בשנת 
110

. הפיכתו של היישוב החדש 

(. עליה זו התוותה 1904-1914)ליישוב עברי חי ובועט ארעה במהלך שנות העלייה השנייה 

דרכים חדשות בהתיישבות ובארגון היישוב, הניחה יסוד לתנועת העבודה העברית, שינתה שינוי 

גמור את דרכי שמירתם והגנתם של היישובים העבריים, הפיחה רוח חיים בנוער העברי ובלשון 

העברית והטביעה את חותמה על התפתחות היישוב
111

הראשונה בעיר  הוקמה השכונה 1909-. ב

. הקמתם של הגדודים העבריםאביב-תלהעברית הראשונה 
112

 The)אשר נקראו באנגלית :  

Jewish Legion במלחמת העולם הראשונה הייתה נקודת ציון חשובה בדרך התהוותו של כוח )

המגן היהודי בארץ ישראל. הגדודים סמלו ליהודי ולזר את שאיפת העם לקוממיות מדינית
113
. 

נחה אבן הייסוד לאוניברסיטה העברית בירושליםהו 1918-ב
114

הוקמה ההסתדרות  1920-. ב

הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, אשר בחוקתה ישנה התייחסות מפורשת למוסדות 

העבריים
115

, הושבעו שמונה מאות מחברי ההגנה למשטרת 1938לינואר  1937. בין דצמבר 

                                                 
 .220נביא, עמ' -בר 109
 שם, שם. 110
מדבריו של ההיסטוריון יהודה  –( 1977ההוצאה לאור ) –, הוצאת מערכות, משרד הביטחון ספר תולדות ההגנה 111

 סלוצקי.
(, כגדוד תובלה בחזית הטורקית, Zion Mule Corpsבמלחמת העולם הראשונה הוקם "גדוד נהגי הפרדות" ) 112

ף במערכת גליפולי פורק הגדוד אך לא . לאחר שהשתת(26-27יוסף טרומפלדור שימש כסגן מפקד הגדוד )ואלך,

נסתם הגולל על רעיון הקמתם של גדודים עבריים לשם השתתפות בכיבוש ארץ ישראל מידי הטורקים )עילם, 

של קלעי המלך )הגדוד הלונדוני(, גדוד  38(. ואכן, עד סיום המלחמה קמו שלושה גדודי רגלים עבריים: גדוד 286

 (. 41-43של קלעי המלך )זיו וגלבר,  40בן גוריון )הגדוד האמריקני( וגדוד של קלעי המלך שבו שירת דוד  39
מדבריו של ההיסטוריון יהודה  –( 1977ההוצאה לאור ) –, הוצאת מערכות, משרד הביטחון ספר תולדות ההגנה 113

 סלוצקי.
 .1.4.1925-הקמתה הרשמית ב 114

ות העבריות והבלתי עבריות בין אלו שבארץ ובין "ההסתדרות באה בקשר עם כל המוסדות, ההסתדרויות והמפלג 115 

חוקת  –אלו שבחוץ לארץ, לשם ביצור העובד העברי בארץ ובניין ארץ ישראל עובדת. הקשר הוא רק מעשי" 

 "ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל", סעיף ו'.
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היישובים העבריים
116

מסגרת משותפת לפעולות הצבאיות של שלושת הוקמה  1945. בסתיו 

הארגונים הלוחמים בשם תנועת המרי העברי
117

 . 

העבריות בהקשרה המוסדי
118
הייתה שגורה בפיהם של אנשי היישוב בארץ ישראל אשר התחנכו  

בה
119

והיו קשורים אליה ולהיסטוריה שלה. זוהי כנראה הסיבה לשימוש התכוף בעבריות בנוסח  

השפה; לאחר מכן מוסד היישוב העברי ועזרתו במלחמת העולם הראשונה;  שרתוק: תחילה במוסד

בהתכנסות נבחרי היישוב העברי; בקריאה לגיוס אנשי היישוב העברי; ולבסוף "המעבר" ממוסד 

האומה העברית אצל בן יהודה ורובשוב ל"עם עברי" בפסקאות בניין המדינה ובפניה לעמי 

של שרתוק היה ללמד על קיומו של מוסד חדש בארץ  הארצות השכנות. ניתן לומר כי רצונו

ישראל, תחילה כפניה לתושבי הארץ היהודים על מנת לבנות בניין חדש ואחר כך פניה אל העמים 

הזרים לחדול מהמחלוקות עם העם החדש אשר אין להם סכסוך קודם עמו. השימוש הנרחב אצל 

היהודית ובהמשכיות ההיסטורית של  שרתוק במילים העם היהודי נובע בתורו מההכרה בתפוצה

העם
120

 . ניתן אף לטעון שמשה שרת הושפע מכתב המנדט ומשם "שאב" את המונח. 

, לפנות ערב, 1948במאי  13-ב –, אחה"צ( 1948במאי  14הכרזת העצמאות / תיקוני בן גוריון )

צמאות. נערכה בבניין הקרן הקיימת הישיבה האחרונה של מנהלת העם בנושא נוסח הכרזת הע

ועדת החמישה הביאה את הצעתה ובן גוריון התנגד
121

לאריכותו ומליצותו של נוסח שרתוק ומיד  

ביטל את ה"הואיל" וחלקים מהנוסח
122

שהיו שאולים במתכונתם מכתב המנדט. בסוף הדיון הוטל  

' על ועדה של ארבעה לקבוע נוסח סופי להכרזה. חברי הוועדה היו בן גוריון, הרב י'.ל' פישמן, א

ציזלינג ומשה שרתוק. בערבו של יום, לאחר פעילות קדחתנית, ישב בן גוריון וערך מחדש את 

במאי הזמין בן גוריון את שלושת חברי הוועדה הנותרים להציג  14-נוסח ההכרזה. עם בוקר ה

                                                 
 .87עמ' (, 1998ההוצאה לאור ) –, משרד הביטחון בני קשתח' זיו וי' גלבר,  116
 .46(, עמ' 2000, הוצאת כרטא ירושלים )לא על מגש של כסףי' ואלך,  117
 .מקוריות ושורשיות ,מגמתם של המוסדות העבריים הייתה ליצור עבריות, קרי תרבות הנטועה באדמת הארץ 118

בתשתית תרבות זו עמדה השפה העברית. כך היו פני הדברים לפחות עד שנות השלושים של המאה העשרים, 

 (.225נביא, עמ' -ם )ברזתקופה בה החלה להתפתח מגמה של מודרניזם ואוניברסאלי
 במקרהו של שרתוק, חינוך חילוני בגימנסיה הרצלייה. 119
 .108ראה הערה  –שפר  120
 כמה מהמשתתפים האחרים הביעו אף הם הסתייגויות שונות. 121
(, עמ' 1977 –ם עובד בע"מ תל אביב )תשל"ז חלק ב', ע – בן גוריון ביוגרפיה פוליטיתזוהר, -מתוך : מ' בר 122

744. 
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ל לבוא"ובפניהם את הנוסח הסופי, כששרתוק "לא יכ
123

. בשעה אחת בצהריים אישרה מועצת 

כרזת העצמאות )לאחר שילוב חופש הלשון בתוכו(. בארבע אחר הצהריים בן העם את נוסח ה

גוריון נטל לידיו שני דפים מודפסים במכונת כתיבה
124

. בהכרזה עצמה "שלושת העמים" מופיעים 

לראשונה יחדיו: עם ישראל )פעם אחת(, העם העברי )פעם אחת, בנוסף לשתי התייחסויות ליישוב 

הבולט ביותר )תשע פעמיים, בנוסף להתייחסויות נוספות בצורות  העברי( והעם היהודי באופן

המדינה היהודית(. לדעת פרופסור עוזי אורנן, בן גוריון נקט בנוסח זה בכדי להיות  –שונות כגון 

181נאמן להכרזת האומות המאוחדות 
125

 (The Jewish people/state יתר על כן, מקום .)

העבריות/כנעניות ומכך שהנוער "יעלם" ליהדות, כך  המדינה היה כנראה "פחד" ממסדי מפני

שהדבר יכול להסביר מדוע דווקא בפסקאות החשובות )בכללן פסקת המשלח( מצוין כי המוסד 

יהיה יהודי דווקא ולא עברי
126

, כשהמונח "עם עברי" הושאר בקריאה למדינות השכנות לשיתוף 

שראל" הינה בקשר לשואה, כך שניתן פעולה. הפעם היחידה בה משתמש בן גוריון במונה "עם י

לומר שבן גוריון "השאיל" את המינוח מהכרזת )זלמן שניאור( רובשוב המציינת את "שואת 

ישראל". לחליפין ניתן לומר כי בן גוריון התכוון לכך שעם ישראל ההיסטורי )והשלם( הוכה 

 נוראות משואה זו.  

 הפתרון הלאומי בשלוש הכרזות העצמאות 

הכרזת העצמאות מאדירה את בעיית הלאום הישראלי באשר הוא. אך בבחינת הקלטת לכאורה, 

האודיו של ההכרזה, עולה עובדה מרתקת שעשויה לשפוך אור על הבעיה הנדונה. מסתבר כי 

קיימות שלוש הקלטות שונות שבהן דוד בן גוריון מקריא את הכרזת העצמאות במועדים שונים 

ההקלטה הראשונה להקלטה השלישית קיים שינוי שעל פניו נראה (. בין 1958-1948)בין השנים 

מינורי, אך הוא מעיד בתורו על תפיסתו של בן גוריון בדבר הלאום הישראלי ובכך מביא פתרון 

 לסוגיה:

                                                 
 יש להניח כי נעדר מהישיבה משום שנעלב מביקורתו של בן גוריון ומהחלטתו לתקן את הנוסח הקודם. 123
הכוונה הייתה כי ההכרזה תיכתב כולה על מגילת קלף, אולם האמן המופקד על כך לא הספיק לעשות את המלאכה.  124

ון יקרא את הנוסח המודפס, ולאחר מכן יחתמו הוא וחבריו על חתיכת קלף ריקה, וזו משום כך הוחלט שבן גורי

 .745-748זוהר, עמ' -בר .תחובר למגילה כולה ברגע שתושלם
125 UN General Assembly Resolution, 181. 
  קמפוס הטכניון. – 2004מרץ ב 24ראיון שנערך עם פרופ' עוזי אורנן,  126
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הקלטה זו היא "הידועה" ביותר, אך בדיעבד הינה ההקלטה  –ההכרזה המוקלטת הראשונה  .א

. ההכרזה הוקלטה בידי חברת ההקלטות "רדיו "המוכרת" והמושמעת פחות מבין השלוש

דוקטור" בבעלות מר הלינגר. האפשרות הטכנית באותם ימים הייתה הקלטה על תקליט בן 

ארבע דקות בכל צד ולכן נזקקו המקליטים לשתי מכונות הקלטה, כאשר באחת מקליטים 

ן ואשתו ובשנייה מחליפים צד. עשרה ימים לאחר מעמד ההכרזה התארחו דוד בן גוריו

פולה בבית משפחת הלינגר, בכדי לשמוע את ההקלטות. מאחר שלמדינה הצעירה לא היה 

תקציב לרכישת התקליטים המקוריים הם נמכרו לקניין פרטי
127

. כשהמדינה ניסתה להשיג 

את הקלטות המקור, הסתבר שהן במצב כה גרוע עד כי לא כדאי להשקיע בקנייתן
128

 . 

טה זו הינה ההקלטה המוכרת והמושמעת כיום. אי שם הקל –ההכרזה המוקלטת השנייה  .ב

בשנות החמישים נתבקש בן גוריון להקליט שוב את הכרזת העצמאות, למען ארכיון קול 

ישראל
129

. מתוך כך ניתן להקיש וללמוד כי הקלטת המקור הראשונה של הכרזת העצמאות 

 כנראה אינה קיימת עוד.

כפי הנראה הכרזה זו הוקלטה בשחזור  –ריוןההכרזה המוקלטת השלישית / טעותו של בן גו .ג

המעמד אשר נערך ביום העשור להכרזה. ההקלטה השלישית מסמלת נקודה חשובה 

בהשקפותיו של בן גוריון לעניין הלאום הישראלי. במפתיע, בפסקת ההכרזה בהקלטה זו 

ח המילה יהודי מחליפה את המילה עברי. בניגוד לשתי ההקלטות הקודמות ובניגוד לנוס

נתכנסנו,  הכתוב של מגילת העצמאות בהן נוסח פסקת ההכרזה מתחיל במילים : "לפיכך

הציונית...", בהקלטה זו מקריא בן  אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה

נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב היהודי  גוריון את הטקסט הבא: "לפיכך

 הציונית..." והתנועה

ורה ניתן לחשוב כי מדובר בטעות בקריאה עקב זקנה או התרגשות מצד בן גוריון, אך בדיקה לכא

מעמיקה מעידה אחרת. במאמר שפרסם בן גוריון על הגדודים העבריים אי שם בשנות החמישים 

או השישים, הוא מתייחס אליהם כאל גדודים יהודיים. פרופסור אורנן שם לב לאותה "טעות" 

                                                 
, עיתון תל אביבשלושה מהשותפים לטקס הכרזת העצמאות נזכרים",  –סנו אנו ד' ישועה, "לפיכך נתכנ 127

(12.4.2002.) 
 .2004פברואר ב 3-6, עורכת אתר האינטרנט של הכנסת, דוקטור שילה הטיס וולףתכתובת דואר אלקטרוני עם  128
 שם. 129
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ן מכתב שאילתה בנושא. במכתב התגובה מבן גוריון נכתב כי עברים ויהודים זה ושלח לבן גוריו

היינו הך
130

 . 

לדעת כותב המאמר, בן גוריון שינה במתכוון את המונח היישוב העברי
131

ליישוב היהודי. לאחר  

עשר שנים של ביסוס המדינה היהודית בארץ ישראל, בן גוריון ראה לנכון להשתמש דווקא במונח 

יהודי
132
כפי שמרבית העם הגדיר את עצמו בסוף שנות החמישים של המאה הקודמת. בתקופה זו,  ,

היה בן גוריון ראש נציגי היישוב היהודי במדינה ריבונית כראש ממשלת ישראל ולא ראש נציגי 

 –היישוב העברי אשר עמד בתשתיתה של מדינה שבדרך. כך שבחלוף עשור להכרזת העצמאות 

עברי, קמו "התוקף והזכות הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת ליישוב היהודי, ולא ל

האומות המאוחדות
133
 להכריז על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל..." 

לבסוף, בספרו "עיונים בתנ"ך" כותב בן גוריון במפורש את דעתו בנושא: "לעם היהודי היו 

ימינו קוראים לעצמם בארצות שונות בשמות שונים. הם שלושה שמות. אנחנו יודעים, שהיהודים ב

חששו ששם זה או אחר יעורר אנטישמיות. יש ארצות שהם קוראים לעצמם י'וס. ברוסיה וביוון 

הם קוראים לעצמם יברי / עברים. יש בימינו שמות שונים וגם בתנ"ך אנו מוצאים שמות שונים. 

שאול אנו שומעים גם על ישראלים וגם על בימי ירמיהו הם נקראים יהודים, בימי שמואל ו

עברים, ישראלים ויהודים' " –עברים... ולמסקנה : 'אני טוען שזה עם אחד 
134

. ניתן להיווכח כי 

כוונת המחוקק בהכרזת העצמאות, וכוונתו של בן גוריון בפרט, לא הייתה להכריז על מדינה ובה 

העצמאות לשיטתו הייתה על מדינה  כל אזרחיה ותושביה מהווים את הלאום הישראלי. הכרזת

מדינה שתושביה היהודים נקראו בתקופות שונות בשמות אחרים )עברים  –יהודית בארץ ישראל 

 וישראלים( וכי כל יחס בהכרזה לעם ולאומה הישראלית כוונתו היא לעם היהודי.

                                                 
 .128ראה הערה  –אורנן  130
נו עם יון בן גוריון לומר כי העם היושב בארץ ישראל הניתן לנקוט בהסבר נוסף ולומר כי בקום המדינה נתכו 131

מתחדש וכי הוא מוכן לשכוח את סכסוכי העבר עם העם היהודי )זאת בדומה לניסוחים בהכרזת רובשוב ובנוסח 

 שרתוק( ולאחר עשר שנים נוספות של סכסוך, שינה את דעתו.
 סחים הקודמים לרגל מעמד זה.ווריון עבר על הנואף יתכן כי בן ג –כפי שמופיע בפסקה המקבילה בנוסח ברנזון  132
 אשר קבעה אף היא כי המדינה היא יהודית ולא עברית. 133
 )להלן: עיונים בתנ"ך(. 109(, עמ' 1976, עם עובד והחברה לחקר המקרא בישראל )עיונים בתנ"ךד' בן גוריון,  134
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 סיכום 

שנים בקירוב עברו מאז הקים אברם 3750 -כ
135
י חמולות עבריות את חמולתו העברית )אחת מינ 

בתקופה זו(. גלגולים רבים עברה החמולה החל מעזיבתו של אברם את ביתו באור כשדים עד 

להכרזת העצמאות הישראלית כשלושת אלפים ושבע מאות שנה אחר כך. בין אותם עשרים 

וארבעה ספרי תנ"ך ובגלות הארוכה בת אלפיים השנה, עבר עם ישראל תלאות ותהפוכות רבות: 

ת, נחלה, מריבות, מלחמות, עבדות, חירות, נדודים, פיצולים, איחודים, גלויות, שיבה, התעצמו

שואה ותקומה. במהלך שנים אלו, כונה העם בשמות רבים: בתקופה התנ"כית שימש המונח 

"עברי" ככינוי גנאי בפי העמים הזרים )או כדרך להציג את עצמך בפניהם(; החמולה השבטית 

ל"שנודעה בשם "בני ישרא
136

התגבשה לעם שהגדיר עצמו כ"ישראל" ולאחר פיצול הממלכה  

כ"יהודה", כשהישראליות נותרה סמל לחזון ולגאולה. בחלוף השנים, שמר העם על זיקתו ליהדות 

ולציבוריות ישראל, דבר שתרם לאורך הדורות לשרידתו של העם הנרדף ולכמיהה למכורתו. 

ת )כפי שהייתה העבריות בעבר( ובתקופת העלייה בהמשך הפכה השייכות היהודית לבזויה ונרדפ

השנייה החליטו אנשי היישוב המתחדש בארץ ישראל לכנות עצמם בשנית בשם עברים בכדי 

 לרחק עצמם מדמות היהודי הגלותי. 

לאחר שישה עשורים לקיומה של מדינת העם היהודי, היא מדינת ישראל, עומד ותלוי בבית 

אלי". הערעור הינו אבן בוחן לבסיס האיזון העדין בין יהדות המשפט העליון ערעור "אני ישר

לדמוקרטיה, תוצאותיו עלולות להטות את כף המאזניים לכאן או לכאן. מחד גיסא, העותרים 

טוענים לפגיעה חמורה באושיות הדמוקרטיה הישראלית, ומאידך גיסא, קבלת הערעור עלולה 

נת כל אזרחיה ובכך להביא לפגיעה במוטיב להוות את הסמן להפיכתה של מדינת ישראל למדי

היהודי שבמושג "מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית". אם אכן יקבע בית המשפט העליון כי 

קיים לאום ישראלי המופרד מהלאום היהודי, מסופקני אם לאומיות חדשה זו אכן תביא מזור 

בין יהודים לשאינם, בין לבעיית היציבות הממשלתית בישראל. האם "הלאום החדש" לא יבדיל 

דתי לחילוני וכדומה? אמנם מדובר בצעד קטן בנתיב הארוך והפתלתל אל עבר לאומיות ישראל 

                                                 
 לפני שינוי שמו לאברהם. –במקור  135
 לות לכינוי 'עברי'.וכך כינו עצמם בתקופות המקבי 136
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"טהורה", אך הדרך עדיין ארוכה וצעד זה עלול להוביל למחלוקות קשות נוספות ולערער אף יותר 

 את היציבות. 

לשאול משפט מפרי עטו של דוד בן מעל לכל, בבחינת רוח הכרזת העצמאות וכוונת מנסחיה, ניתן 

מכוון להבטיח חופש בלתי  –גוריון: "ביטול הגבלות לעלייה ולהתיישבות יהודים בארץ ישראל 

פתח את היישוב היהודי בארץ א.פ.( לבנות ול –מופרע לכל העם היהודי )ההדגשה במקור 

זאת אומרת להקמת הבית הלאומי העברי בארץ ישראל" –ישראל
137

ר אמנם . משפט זה, אש

מטרתו הייתה ביטול הגבלות העלייה, מאפיין את אמונתו העזה של בן גוריון כי העם היהודי, הוא 

עברים, ישראלים  –טוען "שזה עם אחד  ומי עברי. כך שגם אניעם ישראל, יכונן בית לא

ויהודים""
138
. 

                                                 
 .13ממעמד לעם, עמ'  137
 )להלן: עיונים בתנ"ך(. 109(, עמ' 1976, עם עובד והחברה לחקר המקרא בישראל )עיונים בתנ"ךד' בן גוריון,  138
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 מבוא

בישראל קיים משטר של דמוקרטיה ייצוגית. באיזו מידה המשטר אכן מייצג את כולם? במגילת 

העצמאות נכתב: מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל 

מגורים? עד כמה השוויון המובטח על ידי המדינה  דת גזע ומין. ומה לגבי הבדל על פי מקום

מתקיים באופן דומה בפריפריה כמו במרכז? שאלה זו מתחדדת לאור מדיניות פיזור האוכלוסייה 

של הממשלה. חלק ניכר מתושבי ישראל גרים בפריפריה מפני שהמדינה שלחה אותם, או את 

ת האינטרסים של האזור בו הם הוריהם, לגור שם. עד כמה הם יכולים לבחור במי שישרת א

חיים? האם מבחינתם שיטת בחירות המתעלמת ממרכיבים אזוריים הינה "אקט של העדפה 

 (.2006רגיונלית נגלית?" )דורון, 

לכאורה, ישראל כמדינה חופשית מאפשרת לכל אזרח לגור היכן שירצה. אמירה כזו מעלה שאלה, 

נות שווה לצבור את המשאבים הדרושים להגירה באיזו מידה לתושבים של הפריפריה ניתנת הזדמ

אל המרכז הנכסף. האפשרות לבחור ולהיות מיוצג נותנת לאזרח עוצמה. האם יתכן שיש בישראל 

אזרחים רבים שעוצמה זו נשללה מהם או הוחלשה על בסיס גיאוגרפי? אם כן, האם ובאיזה אופן 

יכול להחזיר להם עוצמה בסיסית זו? שינוי בהיקף ואופי הייצוג הכמותי והמעשי שלהם בכנסת 

שוויון אזורי, משתלב מחקר זה במסגרת סדרת -בצומת שבין מחקרי פוליטיקה למחקרי אי

מחקרים העוסקים בהשפעת פעילות פוליטית על המרחב הציבורי. שאלות המחקר נבדקות לגבי 

מבט ראשוני על העשור האחרון, בו כיהנו הכנסות החמש עשרה עד השבע עשרה. לסיום יוצג גם 

תוצאות הבחירות לכנסת השמונה עשרה על מנת לבחון האם חלו לאחרונה שינויים בנושאי 

 המחקר.

עוצמת האזרח מבחינה פוליטית באה לידי ביטוי באמצעות שליחים של שליחים: האזרחים 

מצביעים עבור מפלגה והמפלגה בוחרת את נציגיה לכנסת. במצב זה האזרח מורחק פעמיים 

(Twice Removed משליטה על משאבי הכוח הפוליטי. מצב זה חל על כל אזרחי המדינה באופן )

שווה. במחקר זה הוגדרה ונחקרה הרחקה שלישית, השונה באופייה משתי ההרחקות הקודמות: אי 
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שוויון אזורי בעוצמת האזרח כתוצאה מהבדלים בייצוג אזורים שונים בבית המחוקקים וההשלכות 

ל הבדלים אלו על הקצאת משאבים לטובת החיים באזורים שונים. הרחקה הפוטנציאליות ש

 שלישית זו חלה על אזרחים שונים באופן דיפרנציאלי, לפי האזור בו הם חיים. 

מכאן ואילך ההתייחסות במחקר זה הינה אל הבדלים ושינויים ברמת הייצוג של אזורים שונים 

ח על בסיס אזורי. ההתייחסות למונח ייצוג בכנסת, כבסיס להבדלים ושינויים בעוצמת האזר

( representation by presenceממדית: המימד הכמותי של הייצוג בכנסת )-במחקר זה הינה דו

והמימד המעשי של הייצוג בכנסת, מבחינת פעילות החקיקה של חברי הכנסת למען האזור ממנו 

בדמוקרטיה הישראלית: ייצוג  הם באים. מחקר זה יאפשר לבחון באופן אמפירי מימד משמעותי

אזורים בבית המחוקקים, כאינדיקציה לעוצמתם האזרחית. חשיבותו של מימד זה נובעת מכך 

שהחברה הישראלית מאופיינת בקיטוב משמעותי בין אזורי מרכז לאזורי פריפריה, הבא לידי 

ין אזורים ביטוי ומבחן מעשי בבית המחוקקים, במיוחד במאבק על הקצאת משאבים לאומיים ב

 שונים במדינה.

באיזו מידה לאזורים שונים בישראל קיים ייצוג בכנסת בהיקף פרופורציוני לגודל אוכלוסייתם? 

במחקר זה נבדקה מידת הייצוג של אזורים שונים בישראל בכנסת, בעשור האחרון לעומת תקופות 

ם, מהם מקורות קודמות. המחקר בדק מהם השינויים שחלו ברמת הייצוג של האזורים השוני

השינויים ומה פוטנציאל ההשפעה של השינויים הנצפים. השערת המחקר הייתה כי אזורי המרכז 

החזקים מיוצגים בכנסת יותר מאזורי הפריפריה באופן יחסי לגודל האוכלוסייה בהם, ובהתאם 

יה לכך גם עוצמת האזרחים במרכז רבה יותר. השערה זו מבוססת על מחקרים שמצאו כי הפריפר

 ,Myrdal 1957, Friedman 1973נחותה מן המרכז מבחינות רבות, בעיקר כלכליות וחברתיות )

Shils 1975, Green 1990 .) 

שנים על ידי יהודה גרדוס  25נקודת הייחוס של המחקר במרחב ובזמן הינה מחקר שפורסם לפני 

(Gradus 1983ממצאי מחקר זה הראו ייצוג יתר במרכז לעומת ייצוג ח .) .סר בפריפריה בישראל

הטענה הייתה שחלוקה זו של הכוח הפוליטי במרחב הינה גורם עיקרי לפערים בין המרכז 
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והפריפריה, וכל עוד לא יהיה לפריפריה ייצוג הולם בכנסת, הסיכוי לצמצום הפערים הינו דל 

ית הינה ולמעשה אינו קיים. הטענה שיש קשר ישר ופשוט בין היקף הייצוג לבין העוצמה הפוליט

פשטנית. יש לבדוק גם את מקורות השינוי וגם את פוטנציאל השפעותיו. המחקר הנוכחי בא 

להוסיף נדבכים הן במימד הזמן שחלף והן בבדיקה מעמיקה יותר, במטרה להגיע לממצאים חדשים 

שלא נחשפו במחקרים קודמים. בנוסף לייצוג הכמותי, המחקר יבדוק את נושאי הפעילות 

של חברי הכנסת מן האזורים השונים, במטרה לזהות באיזו מידה חברי הכנסת  הפרלמנטרית

 מאזורי הפריפריה פועלים למען הפריפריה ממנה הגיעו אל הכנסת.

חשיבות ייצוגם של אזורים בכנסת נובעת גם מן העוצמה הניתנת לתושבי האזורים לפי רמת 

פיתוח של אזורים אלה לעומת אזורים ייצוגם וגם מן הפוטנציאל של השפעת הייצוג על סיכויי ה

אחרים. פוטנציאל זה נובע מיכולתם של המחוקקים להקצות משאבים ולהקנות זכויות על בסיס 

אזורי, או להימנע מכך. לפיכך, במסגרת חקר אי שוויון אזורי, יש מקום לבחון שוב את נושא 

מבחינים יותר באשר הייצוג בפרספקטיבה של זמן וברמת פירוט המאפשרת להגיע לממצאים 

לחלוקה המרחבית של הכוח הפוליטי. שני פרמטרים אלה, של ייצוג ושל הקצאת משאבים, 

 קובעים במידה רבה את עוצמתם של תושבי האזור לעומת אזורים אחרים.

בכל הדמוקרטיות המערביות, למעט ישראל וסלובקיה, קיימת שיטת בחירות הכוללת מרכיב אזורי 

ג אזורי בבית המחוקקים, כחלק מעקרונות הדמוקרטיה. נהוג לשער שבחירות שנועד להבטיח ייצו

(. גם Latner and McGann 2005ארציות יחסיות אינן מביאות לייצוג אזורי בבית הנבחרים )

הדוגלים בבחירות יחסיות מכירים לעיתים קרובות בחוסר הייצוג האזורי בתור כשל המצריך 

(. דמט ומקלין מציעים שיטות לשיפור העיוות Dummett 1997, McLean 1991תיקון בשיטה )

שנוצר בבחירות יחסיות, על ידי הבטחת מינימום מסוים של ייצוג אזורי גם בבחירות ארציות 

יחסיות. ישראל הינה למעשה הדמוקרטיה הכמעט יחידה בה נהוגה שיטת בחירות ארצית ללא כל 

אזור בחירה אחד ואינה מעניקה משקל מרכיב אזורי. שיטה זו מתייחסת אל המדינה כאל 

 אלקטורלי לאזורים השונים בתוך המדינה. 
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פריפריה המאפיין את המדינות -שאלת ייצוג האזורים רלוונטית בעיקר בהקשר למבנה של מרכז

הקפיטליסטיות, שלפיו תנאי הפיתוח של הפריפריה הופכים לתלויים במרכז. בהתאם לכך, מחקר 

מנקודת מבט של מחקרי מרכז ופריפריה. מכאן נגזרה השערת היסוד זה בא לבחון את הסוגיה 

במחקר, לפיה אזורי המרכז החזקים מיוצגים בכנסת יותר מאזורי הפריפריה החלשים, גם באופן 

 יחסי לגודל האוכלוסייה באזורים אלה.

ורי במדינות בהן שיטת הבחירות כוללת מרכיב אזורי, ככל שמרכיב זה חזק יותר כך הייצוג האז

גבוה יותר בבית המחוקקים. במדינה כמו ישראל, אשר בה ההתחשבות בשיקולים אזוריים 

בקביעת הייצוג הפוליטי נמוכה, צפוי ייצוג נמוך לאזורי הפריפריה. מספר מחקרים מצאו כי 

 ,Gradus 1983בישראל הכוח הפוליטי מתרכז במרכז, ובהתאם לכך גם בעלי הכוח הפוליטי )

Latner and McGann 2005 מאידך, הן ההיסטוריה ההתיישבותית, אשר יצרה בישראל את .)

מבנה המרכז והפריפריה, והן תהליכים פוליטיים וגיאוגרפיים בעשורים האחרונים, הביאו למצב 

בו אזורי הפריפריה אינם חסרי ייצוג. המחקר הנוכחי בוחן את התמורות בייצוג הפריפריה בשלוש 

שנים. כאמור, חשיבותה של הבדיקה נובעת  25יצוג הפריפריה לפני הכנסות האחרונות, לעומת י

מכך שהכנסת, המקצה משאבים לאומיים באמצעות חקיקה, מהווה גורם מרכזי בקביעת סיכויי 

הפיתוח של הפריפריה ויתכן שהקצאת משאבים לפריפריה תלויה בהיקף ייצוגה היחסי בכנסת. 

(, הרי שחשיבות 2007ית בשנים האחרונות )מאור במידה ופוטנציאל השפעת הכנסת גדל משמעות

 הייצוג אמורה לגדול בהתאם.

המחקר מציג את המחקרים שנערכו בנושא זה בישראל ביחס לכנסות בעבר, כבסיס לניתוח הייצוג 

של השוליים בשלוש הכנסות האחרונות. ממצעי המחקר מוצגים בהשוואה לממצאי המחקרים 

ות במגמות אלה ולזהות סיבות שגרמו לתמורות ואת הקודמים במטרה לבחון את התמור

 השלכותיהן. 
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 המחקר נערך בשלושה שלבים: 

בשלב הראשון, נבחן הייצוג של חברי הכנסת לפי חלוקה לשישה מחוזות, בהשוואה למחקר קודם 

שנערך בחלוקה זו. המחקר הנוכחי מביע ביקורת אל מול בדיקה זו בטענה שהחלוקה לשישה 

כוללנית מדי ואינה מאפשרת אבחון הבדלים בייצוג, מאחר שבכל אחד מהמחוזות מחוזות היא 

 קיימים הן אזורי גלעין והן אזורי שוליים.

 1983נפות, בהשוואה למחקר שנערך בשנת  15השלב השני בוחן את הסוגיה בחלוקה לפי 

(Gradus 1983בדיקה זו מאפשרת לבחון בפרספקטיבה של הזמן שחלף מה הם השינו .) יים

 המהותיים שחלו בייצוג הגלעין לעומת ייצוג השוליים בכנסת, ולאמוד את מקורותיהם והשפעתם.

 46בשלב השלישי נבדק הייצוג של השוליים בכנסת, לראשונה באופן מעמיק יותר בחלוקה לפי 

אזורים טבעיים. בדיקה ברזולוציה כזו מאפשרת איתור ממצאים חדשים שלא התגלו במחקרים 

 הקודמים.

לאחר הצגת התוצאות של שלושת השלבים, תוצג בדיקה של נושאי הצעות החוק הפרטיות של 

חברי הכנסת בעשור האחרון, על מנת לזהות באיזו מידה מקדמים חברי הכנסת מן השוליים את 

 אזורי הפריפריה.

 מסגרת תאורטית 

האזרח; גלעין  רכיביה של המסגרת העיונית שתוצג להלן כוללים דיונים בקשר לנושא העצמת

 ושוליים, כלומר מרכז ופריפריה; נושא הגלעין בישראל; נושא הייצוג ומחקרי ייצוג בישראל. 

 העצמת האזרח 

( משמש חוקרים במספר תחומים. המושג Citizens' Empowermentהמושג "העצמת האזרח" )

רתית ועזרה צמח בשנות השישים והשבעים של המאה העשרים מתוך אידיאולוגיות של פעולה חב

עצמית, ונעשה שכיח יותר בדיוני אסטרטגיה למניעה והתערבות חברתית וכן בפסיכולוגיה 
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(. בהמשך נעשה במושג ההעצמה שימוש Zimmerman M., Rappoport J. 1988קהילתית )

ממדית וכקונספציה הכוללת -רב תוך חידוד הגדרתו כבניה מתמשכת של יכולת השתתפותית רב

(. המושג "העצמה" משתלב עם קונספציות שונות Klieffer 1984והתנהגותי ) שינוי קוגניטיבי

של עזרה הדדית, מערכות תמיכה, ארגון קהילתי, יכולת חברתית, הערכה עצמית, השתתפות 

(. בדרך כלל, ibidשכונתית וכדומה. מדובר בתהליך ארוך טווח של לימוד ופיתוח למבוגרים )

תיים ובודקים מדוע אנשים אינם עושים את מה שאנחנו מחקרים עוסקים בהסבר כשלים חבר

חושבים שהם צריכים לעשות. מחקרי העצמה באים בחלקם בגישה שונה, ובודקים כיצד דווקא 

ממקומות נחותים מבחינה חברתית וכלכלית וחסרי תקווה וציפיות, צומחת פעילות חברתית 

חקר חוסר האונים  הנלחמת בייאוש ובאדישות של האזרחים. גישה זו נוטשת את

(Powerlessness .ועוברת לחקור את הפעילות החברתית הצומחת מגובה שורשי העשב ) 

במובן זה, הבנת המושג "העצמה" מצריך תחילה הבהרה של המצב ממנו נובע הצורך בהעצמה. 

תחושת השלמה של אינדיבידואל או קבוצה, שאין  –מצב זה מוגדר כ"תחושה של חוסר אונים" 

י תפיסתם יכולת להשפיע על גורלם. תחושה כזאת מבוססת על ניסיון עבר, על התנהגות להם לפ

בהווה ועל תפיסה מתמשכת של המצב הפוליטי, הכלכלי והחברתי. תחושה זו של חוסר אונים 

מיוצרת ונכפית על ידי מארג של מוסדות חברתיים, אך נתפסת לעיתים בטווח שבין האשמה 

. האדם חסר האונים חש כאובייקט שגורלו נקבע על ידי גורמים עצמית לבין תחושת הקורבן

חיצוניים ולא כאדם המסוגל להשפיע על הדברים שמשפיעים על חייו. דוגמאות לכך ניתן לשאוב 

ממצב שיגרתי בו רוב הציבור, אפילו במדינה דמוקרטית כמו ישראל, אינו יודע כיצד מתרחש 

העומדות בפניו על מנת להשפיע על התהליך, במקום התהליך הפוליטי ואינו מודע לאפשרויות 

להמתין באופן פאסיבי לתוצאות ולגזירות. קיים חוסר מודעות לאפשרויות של האזרח להקדים 

ולפעול על סמך ידע משני סוגים: מה עומד לקרות )מה הם התהליכים המתרחשים( וכיצד ניתן 

להשפעה?(. ידע זה הינו נחלת החזקים להשפיע על תהליכים אלה )קרי: מהם הכלים הדמוקרטיים 

אשר להם נגישות למידע ומשאבים לפעולה. בהקשר זה, במקביל לאמירה שאדם אשר אינו מודע 

לזכויותיו הינו אדם חסר זכויות, ניתן לומר שאדם שאינו יודע כיצד לברר מה עומד לקרות ומה 

רי הנדרש, אם כן, על מנת בכוחו לעשות בנדון, מאבד בפועל את עוצמתו כאזרח. המשאב העיק
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פוליטי למצב של עוצמה, הינו -לעבור ממצב סביל של חוסר אונים ותחושת ייאוש במאבק חברתי

ידע משני הסוגים שהוזכרו: מה קורה )לדעת כיצד לברר מה קורה( ומה ניתן לעשות בנדון )לדעת 

 כיצד מבררים מה ניתן לעשות בנדון(.

קה בתחילת דרכה בהישרדות ואינה פנויה לעסוק בגורלה. אוכלוסייה חלשה, כמו מהגרים, עסו

המהגרים נתונים לשרירות לב הממסד הוותיק הקולט אותם במקום אליו הגיעו. כך למשל נהג 

הממסד הוותיק בישראל אשר השתמש בעליה המסיבית של שנות החמישים למימוש מדיניות 

ים נרחבים, וכן על מנת להרחיב את פיזור האוכלוסייה על מנת לקבוע עובדות של שליטה באזור

(. רק לאחר התבססות, היכולה 1981, סבירסקי ש. 2008כוח המגן של המדינה )חננאל, ר. 

להמשך לעיתים מספר דורות, מתחיל המאבק. אולם, לעיתים חלק מן העובדות הקבועות בשטח 

ו הצד החזק מתמיד מעוגנות באופן המקשה על השינוי ומקבע עמדות ומעמדות לזמן רב, בתהליך ב

 (.1998, כספי, ד. 2008בהתנגדותו לביזור הכוח הנתון בידו )אייזנשטדט, מ. ומונדלק ג. 

יום של אוכלוסיות חלשות מקבעת תמונת חיים של חוסר ציפיות אצל האדם כפי -שיגרת חיי היום

 שהוא תופס את עצמו כיחיד או כחלק מקבוצה. הפוליטיקה הפאסיבית של השתיקה מושרשת

 לרובדים כל כך עמוקים, עד שהיא יוצרת כוח המניע אותה הלאה כחלק אינטגרלי מן החיים.

בתי ספר, מוסדות דת, העיתונות והשלטון, מתפקדים כשותפים  –חלק ניכר ממוסדות הציבור 

לדיכוי היוזמה האישית. פעילותם יוצרת הפחדה הממוקדת בעיקר ביחס למצבים של חוסר ביטחון 

כלכלית הינה חלק אינטגרלי ממציאות החיים בשכבות הנמוכות. לא מדובר רק כלכלי. תלות 

במגבלה רגשית. אזרחים בעלי הכנסה נמוכה נמצאים במצב כלכלי רעוע מכדי לקרוא תיגר על 

הממשל או הממסד בכללותו. בעיניהם, הרשתות של המשאבים הפוליטיים והכלכליים פועלות 

כלכלי הינה חלק בלתי נפרד מן המציאות המשתקת אותם.  נגדם במשולב, עד שהרגישות לאבדון

יותר מכך, ההישרדות מבחינתם דורשת את כל משאבי הזמן והאנרגיה הפיזית והנפשית שלהם, 

ולפיכך מעורבות בפעילות חברתית הינה מבחינתם מותרות שמצבם אינו מאפשר להם. בכך נוצר 

מצבם אינם פנויים לפעול על מנת לעזור  מעגל אשר בו דווקא האנשים הזקוקים ביותר לשיפור
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לעצמם, ואפילו אינם פנויים ללמוד כיצד הם יכולים לעשות זאת. אנשים אלה הגיעו למצב בו הם 

 אינם מאמינים עוד שיש בידם אפשרות לשנות את גורלם.

כיצד, אם כן, מצליחים בכל זאת אנשים במצב כזה לצאת ממצב של חוסר אונים ודיכוי? באיזה 

ים הם משתפים אחרים בניסיונם ויוצרים ביחד עם אנשים נוספים תהליך של העצמה? שאלות דרכ

אלו נותנות להעצמה משמעות של יכולת השתתפותית בתהליך התפתחותי. מעבר מחוסר אונים 

(Powerlessness( למצב של כושר השתתפותי )Participatory Competence הינו מעבר )

פוליטית. במחקרו של קליפר -פוליטית למצב של בגרות סוציו-יוהדרגתי משלב של ינקות סוצ

(Klieffer 1984 זוהו )כניסה, התקדמות, שיתופיות ומחוייבות.  שלבים במעבר זה: 4 

מול מצבים קיצוניים של אי צדק, מתעוררות תחושות של גאווה  –( Era of Entryשלב הכניסה )

גובה כזאת באה גם ממקום של תחושה שאין ונחישות המביאות לתגובה של העצמה. לפעמים ת

 יותר מה להפסיד.

לאור הצלחת שלב הכניסה, המשתתפים מתקדמים  –( Era of Advancementשלב ההתקדמות )

לשלב המקביל למעבר מינקות לילדות. שלב זה מאופיין בנכונות וצורך לקבלת הנחייה מאנשים 

געה להבנה מעמיקה יותר של תהליכים מנוסים, שיתוף פעולה עם אנשים נוספים בקבוצה וה

 פוליטיים.-סוציו

לאחר שני השלבים הקודמים בהם למדו את  –( Era of Incorporationשלב השיתופיות )

התהליכים, מתקדמים האנשים למימוש היכולות האסטרטגיות שרכשו לצורך מאבק מול חסמים 

 ממסדיים.

יון בעלי הכישורים והמודעות למציאות למודי הניס –( Era of Commitmentשלב המחויבות )

 הפוליטית, הופכים את המאבק לחלק אינטגרלי מעולמם האישי.
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לחלק ניכר מן האוכלוסייה אין נגישות לחינוך, לטכנולוגיה, לשירותי הבריאות ולרמת הדיור 

(. המחסור בכוח פוליטי, White, R. 2004הנדרשים על מנת להוות גורם תורם לפיתוח הלאומי )

לכלי ותרבותי של מעמדות נמוכים מהווה מכשול מרכזי לפיתוח. תהליך של העצמה יכול לתפוס כ

מקום מרכזי, אך יש צורך למקם תהליך זה במסגרת רחבה יותר, הרואה את הפיתוח כאמצעי 

לקבלה של זכויות האדם כמטרה פוליטית ותרבותית מרכזית. חיוני לראות את העוצמה כמשאב 

. קבוצות אינן יכולות להסתפק בהעצמה של עצמן, אלא חייבות לכבד ולקדם של אחריות חברתית

 (.,White, ibidזכויות של החברה כולה )

המדינה( לבין הפרטים  –תהליך ההעצמה זקוק למתווכים בין מקורות העוצמה )לעיתים קרובות 

את התהליך והקבוצות מושאי ההעצמה. מתווכים אלה הם סוכני ההעצמה והם נדרשים גם להניע 

וגם לבצעו. סוכני העצמה כאלה הם עורכי דין, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, אנשי חינוך, 

חוקרים וכמובן גם חברי כנסת. ביסוד הרעיון של ייצוג אזורי, חברי כנסת מיועדים לשמש סוכני 

 העצמה עבור תושבי האזור ממנו הם באים.

(. Lewis ,2006יה, תפקיד בהעצמת האזרח )גם לעיתונות החופשית, כשחקן חשוב בדמוקרט

העיתונות אינה ממלאת תמיד את תפקידה זה בצורה מוצלחת, בעיקר כאשר היא הופכת 

לאליטיסטית ופונה בתכניה בעיקר לשכבות הגבוהות בקודים המדלגים על התודעה של הציבור 

ושה שהם אינם חלק הרחב ומתנתקים ממנו בהדרגה. העיתונות עלולה ליצור אצל קהלים רבים תח

מן המשחק הכלכלי והפוליטי, ובכך להתרחק מתפקידה בהעצמת האזרח. לואיס טוען כי העיתונות 

צריכה לקרב את הפן האזרחי משולי החדשות אל המרכז, לתוך הנרטיב הערכי של החדשות 

  .האקטואליות

. Shell and Thrane, 2004)כמו לעיתונות, גם לטכנולוגיית האינטרנט תפקיד בהעצמת האזרח )

אמנם הגישה לאינטרנט הולכת ומתרחבת, אך היכולת להשתמש בטכנולוגיות המידע שונה בקרב 

קבוצות האוכלוסייה. אי שוויון מובנה נוצר לעיתים כגורם חברתי על בסיס של תשתיות פיזיות, 

ואנשים סיבות כלכליות ומאפיינים מנטאליים. אוכלוסיות מעוטות הכנסה, בעלי השכלה נמוכה 
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מבוגרים, מוצאים עצמם מחוץ למעגל שנפתח עבור האנושות באמצעות טכנולוגיות המידע. 

הטכנולוגיה יוצרת חיץ מעמדי בין המשתמשים בטכנולוגיות אלה לבין המנותקים מהן. מצב זה 

פוגם ביכולתם של חלקים אלה מן האוכלוסייה לתפקד כאזרחים בחברה דמוקרטית. במיוחד בקרב 

עלות רגישות כלכלית, קיים חוסר במיומנות בסיסית הנדרשת על מנת להשתמש בכלים קהילות ב

המתפתחים בתקשורת בין האזרח לממשל. בכך נוצרים הבדלים בין אזרחים היכולים להשתתף 

בתהליך הדמוקרטי ולצרוך שירותי ממשל מעל גבי האינטרנט, לבין אלה שאינם יכולים לעשות 

הפערים בין בעלי ההון והיכולת לבין השכבות הנמוכות. מצב זה של כך. מציאות זו מרחיבה את 

אי שוויון טכנולוגי מוחרף כתוצאה מקצב ההתקדמות המואץ של הטכנולוגיות, המתרחש בקפיצות 

מהירות שלעיתים אינן רציפות ומקשות על המעקב והצורך להתעדכן. במצב זה, סגירת הפערים 

מנויות קיימות הופכות למיושנות ומסלול לרכישה מתמדת הופכת לאתגר שהולך ונעשה קשה. מיו

של המיומנויות החדשות אינו זמין באופן מסודר וברור. בתוך כך נוצר גם פער בין דורי בו היכולת 

(. דוגמה לאחד .ibidלהשתמש בטכנולוגיות משפיעה גם על היכולת להשתתף בתהליך הפוליטי )

חירות המקדימות למפלגת הליכוד שנערכו בחודש המצבים האפשריים בנסיבות אלה נצפתה בב

. הנחת המוצא של המארגנים, על סמך מספר ניכר של ניסיונות מוקדמים, הייתה 2008דצמבר 

שתהליך ההצבעה האלקטרוני נמשך זמן קצר ביותר. הנחה זו לא לקחה בחשבון שחלק ניכר מן 

מתקדמת, וכתוצאה מכך משך המצביעים אינם מורגלים ואף חוששים מן השימוש בטכנולוגיה 

ההצבעה ארך זמן רב פי שלושה ויותר מהרגיל ושיבש את התהליך הדמוקרטי. התקלה המקבילה 

בבחירות המקדימות של מפלגת העבודה מספר ימים קודם לכן הדגימה כיצד כשל טכנולוגי יכול 

 גם הוא לשבש את התהליך הדמוקרטי.

ירידה. מצב זה מצריך פיתוח של אמצעים חדשים מעמדם של מוסדות השלטון הדמוקרטי נמצא ב

(. העצמת האזרח נחשבת פתרון לבעיות רבות של Sorensen,. 2002של העצמה דמוקרטית )

(. אולם, הביקורת המובעת אל מול תהליכים של העצמה Peters Pierre and 2000הממשל )

קהילות מקומיות,  נובעת ממצבים בהם מנסים להעצים יותר מדי קבוצות בעת ובעונה אחת:

לקוחות, נותני שירותים ומקבלי שירותים. הניסיון להעצים את כל אלה ביחד יוצר קונפליקטים 

 .חד ויש צורך לקבוע סדר עדיפויותפוליטיים. המסקנה היא שלא ניתן להעצים את כל הקבוצות י
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האזרח לכל אותם אלמנטים ומצבים שנסקרו כאן והינם בעלי השלכה על הצורך בהעצמה של 

ובתהליכים הכרוכים בכך, יש היבטים מרחביים ניכרים. אותן אוכלוסיות חלשות, הזקוקות 

להעצמה על מנת להשתתף במשחק הפוליטי ולהשפיע על גורלן, נמצאות במקרים רבים באזורים 

כמו אזורי הפריפריה, בריכוזי עולים, בריכוזי מיעוטים ובחלוקה על פי מוצא ואורח חיים. 

 נה אתגר לטיפולו של השלטון: אי שוויון אזורי בעוצמת האזרח על בסיס גיאוגרפי. התוצאה הי

בהיבט המרחבי ניכר גם כשלון הממשל המרכזי להבין במדויק את ההעדפות המקומיות ולספק 

(. כשל זה Zulqarnain, 2001שירותים בסיסיים המותאמים לאופי וצורכי האזור והאוכלוסייה )

ד שיטה חדשה של אספקת שירותים ציבוריים, ביחד עם סמכות לגביית מחזק את הטיעונים בע

מסים, תשלומים ואגרות למימון שירותים אלו. השיטה החדשה נועדה להעביר כוח פוליטי, 

אדמיניסטרטיבי ותקציבי מרמת השלטון המרכזי לרמת השלטון המקומי. באופן כזה ניתן להביא 

אזי להשתמש במשאבים מתוך הבנה נכונה יותר של את הממשל קרוב יותר אל האזרח הפשוט, ו

הצרכים וההעדפות של התושבים, תוך מעורבות נמוכה יותר של אינטרסים ארציים, אשר לעיתים 

 מנוגדים לאינטרסים מקומיים.

 גלעין ושוליים )מרכז ופריפריה(

גומלין  משמש מסגרת להבנת אי שוויון מרחבי ויחסי (Shils, 1975)המושג "גלעין ושוליים" 

חברתיים, פוליטיים ואתניים במרחב, ותהליכים המביאים לשינויים בפערים בין המרכז לפריפריה. 

ניתן להבחין בשלושה שלבי התפתחות בגישת החוקרים לנושא: השלב הקונבנציונלי, השלב 

 העתידני והשלב הריאלי.

קיומם של הפערים בין השלב הקונבנציונלי כולל מגוון מחקרים המדגימים את האופי והסיבות ל

גלעין לשוליים, בעיקר עקב עלויות הנובעות מהמרחק והיעדר מסה קריטית של פעילות כלכלית 

(Green, 1990בשלב זה הודגמו יחסי שולט .)-( נשלטFriedman, 1972 הכתבת נורמות ,)

צחתו ( ומנגנונים ליצירת מצב זה והנ1986 ,(, ערכים וקונצנזוס לאומי )גרדוס1985 ,)גלנור

(Friedman, 1973 .הדינמיקה של הפערים בשלב הקונבנציונלי מוצגת בשלוש גישות .) 
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לפי גישה זו, כוחות השוק יביאו עם הזמן לצמצום הפערים, שהינם שלב  –גישת השוויון המרחבי 

(."תאוריית המעבר" מציגה מסלול שמדינה Borts and stein, 1964) מוקדם והכרחי בתהליך

 Williamson 1965, Mera 1979, Viving and Fischהתפתחותה הכלכלית )עוברת כחלק מ

1984, Strauss 1977 זאת משום שכוחות השוק מביאים לתנועת אמצעי ייצור באופן שמרחיב .)

(. Myrdal, 1957חברתיות חסרות מנגנוני ייצוב פנימיים )-את הפערים. מערכות מרחביות

מנגנונים היוצרים ומרחיבים את הפערים בין הגלעין ( תיאר ארבעה Friedman 1973פרידמן )

( מונה במחקרו על פיג'י ארבעה מנגנונים: Sofer 1988לשוליים, כפי שיוצג בהמשך. גם סופר )

הקצאת הון, הגירה פנימית, שימור צורת הייצור הכפרי והמעמד המונופוליסטי של הגלעין, ומציין 

שומרת על הפערים גם כאשר חלים שינויים חיצוניים, כי למבנה גלעין שוליים אינרציה פנימית ש

כמו מעבר משלטון קולוניאלי לעצמאות. טיפול ממשלתי נכון בגורמים לפערים יכול להשפיע על 

(. הטיפול מלמעלה בפרמטרים Richardson 1973השוויון האזורי )-קצב הפחתת אי

קה מחדש של הכוח הפוליטי בין הקונבנציונליים יכול להיות בלתי יעיל כל עוד לא מבוצעת חלו

 (. Gradus 1983הגלעין לשוליים )

המדינה היא חלק מהשיטה הקפיטליסטית ולכן מבנה האינטרסים של  -הגישה המרקסיסטית 

(. תהליך הפיתוח Gilbert and Gugler 1982השוויון )-האליטה הפוליטית פועל למען הנצחת אי

ת הניצול ו"סוכני הניצול" )כולל נציגי השלטון( של הגלעין מבוסס על ניצול השוליים. שיטו

 Henriot 1979, Griffinאינה משתנה ) –לנצל את השוליים  –משתנים לאורך זמן, אך מטרתם 

1979.) 

לפי גישת הביניים קיימים גם "מרכזי משנה" המקשרים בין הגלעין לשוליים )ליסק והורביץ 

גדולות, הינם "שומרי שער" המווסתים זרימת  (. מפלגות, גופי תקשורת, ארגונים וחברות1990

(. גישת ביניים זו מגדירה אזורי "חצי פריפריה" 1985מידע ומשאבים בין מרכז ופריפריה )גלנור 

(Semi periphery( העוברים תהליך כלכלי שיקרב אותם לגלעין או לשוליים )Arrighi 1985 .) 
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טכנולוגיות התקשורת ששינו, לדעת  השלב העתידני נוצר מתוך השאלות שעלו עם התפתחות

רבים, את המשמעות הקיימת של הזמן והמרחק והשפעתם על תהליכים במרחב. את התחושה 

 Druckerהראשונית לנוכח האפשרויות החדשות ניתן להבין מתוך דבריו של פיטר דרוקר )

אפשרו (, שהשווה את מהפכת המידע למהפכה התעשייתית ואמר כי כמו שמסילות הברזל 1999

הן התפתחות חדשה המבטלת את כך טכנולוגיות המידע והאינטרנט  לאדם לפתע לשלוט במרחב,

( ו"התמוטטות המרחב Cairncross 1997משמעות המרחק. גישות ואמירות על "מות המרחק" )

( אפיינו מחקרים רבים שעסקו בעיקר במשמעות Brunn and Leinbach 1991והזמן" )

 גיות המידע. הפוטנציאלית של טכנולו

השלב הריאלי הוא שלב ההתפקחות מן ההתלהבות באשר ליכולתם של אמצעי הטכנולוגיה 

להתגבר על המרחקים והפערים. שלב זה נולד כאשר מחקרים מצאו פערים משמעותיים בין 

הציפיות מהשפעת הטכנולוגיות החדשות לבין המציאות: גם בעידן האינטרנט למושג "מקום" 

(. על אף פוטנציאל האפשרויות הטמונות בטכנולוגיות המידע Wilson, 2001חשיבות מכרעת )

והשפעתן על כל מה שהיה ידוע עד כה על גלעין ושוליים, עדיין אין מחקרים אמפיריים שיעידו על 

(. Grimes 2003השפעה מכרעת של טכנולוגיות המידע על שיפור התחרותיות של השוליים )

ם, המבדילים בין הראייה העתידנית לבין המציאות: דיפוזיה איטית מצב זה מתייחס לשלושה גורמי

של טכנולוגיית הפס הרחב לאזורי השוליים, אי התאמה בין טכנולוגיות המידע המתקדמות לבין 

הפעילויות המסורתיות של אזור השוליים והצורך בהון אנושי מתאים למימוש הפוטנציאל 

(. במחקרים אלה נמצאו שני אלמנטים Copus, A. and MacLeod, M. 2004הטכנולוגי )

עיקריים המשפיעים על הפערים בין הגלעין לשוליים בעידן טכנולוגיות המידע )השניים קיימים 

 בכל השלבים, אך נותרו לבדם עם דעיכת משמעות המרחק הפיזי(:

תכונות המקום עצמו, מבחינת היכולת להשתמש בטכנולוגיות מידע ומבחינת הון אנושי  .1

 ,Copus, A. and MacLeod, M. 2004 Copus 2001קום ברשת חברתית פוליטית )ומי

Copus and Spiekermann 2004;( .)Wilson et. al. 2001.) 

תפקוד הממשל כשחקן עיקרי שמעשיו או מחדליו בייזום וביצוע חקיקה ורגולציה קובעים  .2

 (.Kahila, P. et. al. 2006למעשה אם הפערים יצטמצמו או יורחבו ויונצחו )
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גורם מפתח, עם כך, הוא ההון האנושי והממשלי. מתוך גורם מפתח זה, יעסוק המחקר הנוכחי בצד 

 הממשלי במובן של ייצוג אזורים בכנסת.

 גלעין ושוליים בישראל 

בישראל: האשכנזים  החלוקה בין גלעין לשוליים היא אחד מעמודי התווך של הפיצול העדתי

(. הממסד 1981המזרחים תועלו על ידי המדינה אל השוליים )סבירסקי מתגוררים בגלעין, בעוד ש

פתר בשנות החמישים של המאה הקודמת סדרת תכניות מדיניות כגון פיזור אוכלוסייה, יישוב 

(. קליטת 1986שהתבססו על נוכחות עולי המזרח )סמוחה  –שטחים נרחבים והגדלת הצבא 

חברתית -ים בין העדות ויצרה הפרדה תרבותיתהעולים בשנות החמישים הביאה להחרפת היחס

(. היוקרה המרחבית טרום המדינה הייתה 1989ופערים ביוקרה ובעוצמה פוליטית וכלכלית )ליסק 

נתונה דווקא לאזורים בהם החלוצים עסקו במשימת הלאום לכיבוש השממה: הנגב והגליל )צחור 

(. 1991ר הפך לפריפריה )חסון (. בהמשך, איבדה רוב הפריפריה את מעמדה זה, והספ2000

מסיבות אידיאולוגיות, חלק ניכר מן הקיבוצים והמושבים נוסדו באזורים אשר בהמשך הפכו 

אקונומית. להיפך, הקשרים בין -(. לא מדובר בפריפריה סוציוLipshitz 1998) לפריפריה

דינה הצליחה (. בראשית שנות המ1973האליטה לבין ההתיישבות היו קרובים מאוד )אייזנשטדט 

מפלגת העבודה לגייס תמיכה פוליטית באמצעות הדיור הציבורי. בשנות השבעים התמיכה עברה 

(. Gonen and Hasson 1983לימין, עד כיבוש השלטון המוניציפלי תחילה והמרכזי בהמשך )

ההשקעה בשוליים היתה פחותה לעומת ההשקעה בגלעין בתחומי התשתיות הפיזיות ובהון 

חד עם זאת, זוהתה מדיניות אזורית מובהקת של העדפת הפריפריה על ידי מרכז האנושי. י

(, אך למרות זאת הפערים בין הגלעין והשוליים נותרו בעינם מאז שנות 2003ההשקעות )שורץ 

 השישים. 

הכנסת כגוף מחוקק משפיעה על המרחב ועל חיי התושבים באזורים השונים, באמצעות חוקים 

(. לפיכך, סביר להניח שככל שאזור יהיה מיוצג על ידי 2004מה והיכן )בלנק המכתיבים מי יעשה 

יותר חברי כנסת, מצבו ישתפר. בהקשר לכך, מחקר זה בודק את רמת הייצוג של אזורי שוליים 

לעומת אזורי גלעין כגורם המסביר את הפערים ביניהם. חשוב לציין כי הכנסת הינה מרכיב אחד 
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רחב. השחקנים העיקריים הם משרדי הממשלה, ובעיקר פקידי משרדי של הממשל המשפיע על המ

האוצר והפנים. מערך יחסי העוצמה בין השחקנים בזירת ההשפעה של הפעילות הפוליטית על 

המרחב הינו דינמי. בשנים הראשונות לאחר הקמת המדינה, מקומה של הכנסת כגוף מחוקק היה 

כרשות מבצעת. בתהליך שהתחיל בכנסת האחת נחות באופן משמעותי לעומת משרדי הממשלה 

עשרה והגיע לשיאו בכנסת השלוש עשרה, הגבירה הכנסת את חלקה ביוזמות חקיקה והגיעה 

(. על אף שיפור זה בפעילות החקיקה של הכנסת, 2007לשוויון עם הממשלה בתחום זה )מאור 

ה באזורי פריפריה מראה ניתוח תוכן של פרוטוקולים מדיוני הוועדות בנושאים הנוגעים להשקע

יתרון בעוצמת משרדי הממשלה על פני כוחם של חברי הכנסת. הניתוח מראה שחברי הכנסת 

מייצגים את טובת הציבור על פי תפיסתם ומנסים לקדם אינטרסים של בוחריהם. פקידי משרד 

ופה האוצר והפנים, מצידם, מייצגים את הראייה הכלכלית הגלובלית ורואים עצמם כשומרי הק

הציבורית והסדר השלטוני. יתרון עוצמתם של משרדי הממשלה מביא לעיכובים, דחיות ואף 

ביטול השקעות בשוליים, ולכך יש השפעה על עוצמת תושבי הפריפריה מבחינת התשתיות 

 העומדות לרשותם וסדר העדיפויות הלאומי בפיתוח האזורים בהם הם חיים. 

 : 1תרשים מספר 

 האינטרנט של הכנסת מקור הנתונים: אתר
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  ייצוג

(. אחד מניגודים אלה Diamond, L. 1993המשטר הדמוקרטי מאופיין במהותו בניגודים רבים )

הינו המתח שבין ייצוגיות למשילות. מצד אחד, קיים צורך דמוקרטי לייצוג קבוצות שונות של 

כל שיותר קבוצות העם במנגנון השולט, על מנת למנוע ריכוז הכוח בידי מעטים. מצד שני, כ

מיוצגות בגופי השלטון, כך השלטון יהיה פחות יציב ופחות מסוגל לנהל מדיניות קבועה לאורך זמן 

((Hazan, R., Rahat, G. 2000 מצב זה מגדיר שיווי משקל בין משילות לייצוגיות: ככל .

את האיזון שהממשל ייצוגי יותר, כך הוא יציב פחות. לפיכך, המערכת הפוליטית צריכה למצוא 

המתאים בין יציגות למשילות, באופן שיאפשר גם לנהל מדיניות קבועה לאורך זמן וגם לייצג כמה 

 שיותר קבוצות באוכלוסייה.

עוצמת האזרח הינה בצד הייצוג של מאזן זה, וראויה לטיפוח במשטר בו קיים חשש לריכוז יתר 

ד אל מול אוכלוסיות מוחלשות. של כוחות בידי השלטון ללא מעורבות אזרחית מספקת, במיוח

האמירה המנכסת את עוצמת האזרח לצד הייצוג מצריכה דיון במושג ייצוג. לכאורה, מדובר 

במושג חד מימדי: הנבחר אמור לייצג את הציבור שבחר בו. בפועל, עצם השימוש במושג "ייצוג" 

(. עומק הפער Andeweg, R. B. 1966מצביע על פער בין המייצג למיוצג, בין הנבחר לבוחר )

 משתנה לפי תפיסות שונות של מושג הייצוג. 

( לעומת הנציג delegateההבחנות המקובלות מציגות שני דגמים של ייצוג: הנציג כבא כוח )

(. לפי הדגם הראשון, הנציג אמור לייצג את דעות הציבור כפי שהן ללא תשומות trusteeכנאמן )

זה אינו מעשי מעצם העובדה שהנציג אינו זהה לבוחריו  (. דגםKurian, G. T. 1998משל עצמו )

וכאדם סובייקטיבי אינו מסוגל לבטא את דעותיהם באופן מדויק לאורך זמן. לעומתו, הנציג כנאמן 

נבחר לייצג את האינטרסים של בוחריו, המעניקים לו את הזכות להחליט בעבורם על פי תפיסתו 

, יתכן שלעיתים החלטותיו של הנציג כנאמן ותוצאותיהן את טובת הציבור שבחר בו. לפי הגדרה זו

תהיינה שונות מן האינטרסים המקוריים של בוחריו, ויכללו במשך הזמן שיקולים ואינטרסים 

נוספים. שני דגמים אלה מייצגים גישות שונות וסביר להניח שכל אחד מן המחוקקים פועל בנקודה 
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ר בכל משטר ובכל נקודת זמן קיימת הטיה לצד זה אחרת על פני הרצף בין שני דגמים אלה, כאש

 או אחר של הרצף.

 ,Pitkinהתייחסות שונה לנושא הייצוג מבדילה בין ייצוג של רעיונות לבין ייצוג על ידי נוכחות )

H. 1972( ,)representation as presence ייצוג של רעיונות אפשרי גם כאשר אלה .)

דמוגרפיים ואחרים. לדוגמה, -דומים להם במאפיינים סוציוהמייצגים את אמונות הבוחרים אינם 

כאשר פרלמנט בו יש רוב לגברים מייצג גם נשים, או כאשר חברי כנסת מן המרכז מקדמים 

אינטרסים של הפריפריה. בהתייחסות זו, לא משנה מי מביע את העמדה אלא מהי העמדה המובעת. 

ם הנובעת מהצורך התדיר להחליט עבור אחרים. ייצוג מסוג זה עלול להוביל לתופעה של פטרנליז

לעומת זאת, הייצוג כנוכחות מחייב מידה רבה של דמיון וחפיפה בין מאפייני הנציג למאפייני 

בוחריו. ההנחה בבסיס גישה זו היא שנציג הדומה לבוחריו והינו למעשה אחד מהם, יבין טוב יותר 

 ם. מאחרים את האינטרסים שלהם ויפעל טוב יותר עבור

ייצוג מסוג זה, בגירסה מוקצנת, עלול להביא להחלשת המשילות עד כדי חוסר יכולת לנהל 

הנציגים  באיזו מידהמדיניות מרוב דעות מיוצגות. שני סוגים אלה של ייצוג מעלים את השאלה, 

פועלים עבור נושאים שהם אכן מייצגים בפעולותיהם את האינטרסים של המיוצגים, או 

המחקר הנוכחי בוחן את עוצמת האזרח על בסיס אזורי באמצעות שילוב של  ?יםואינטרסים אחר

שתי גישות לייצוג: ייצוג כמותי של אזורים בכנסת והיקף פעילותם של חברי הכנסת למען האזור 

ממנו הם באים, עם דגש על פעילותם של חברי הכנסת מן הפריפריה במענה לשאלה: עד כמה 

 פריה עבור אזורי הפריפריה.פועלים חברי הכנסת מן הפרי

 מחקרי ייצוג בישראל

אקונומיים -פורסם מחקר הטוען שמחקרי גלעין ושוליים התמקדו במשתנים סוציו 1983בשנת 

בעיקר, והתעלמו מהפריסה המרחבית של הכוח הפוליטי, הן כהסבר לתופעה והן כגורם מרכזי 

 (.Gradus 1983להנצחתה )
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כנסות )החמישית  6ייצוג חסר בכנסת. המחקר השתרע על פני ממצאי המחקר הראו כי לפריפריה 

עד העשירית( והגדרת הייצוג הייתה על פי שיוך כל יישוב בו מתגורר חבר כנסת, בהתאם לנפה 

הנפות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מחקר זה התייחס אל נפות  15בה הוא ממוקם לפי 

ר כפריפריה. הממצא העיקרי הראה שהפריפריה כאל גלעין, ולכל השא אביב-תלירושלים, חיפה ו

סובלת מייצוג חסר, ומסקנתו הייתה שזהו ההסבר לחולשת הפריפריה. על פי המחקר, כל עוד לא 

אבן  תהיה בישראל שיטת בחירות אזורית שתעניק לפריפריה כוח פוליטי, מצב זה יונצח ואף יגבר.

נערך מחקר  2005בשנת  ה שנים רבות.הפינה שהניח אותו מחקר לתחום זה, נשארה כמעט בודד

 Latner andשבדק ייצוג אזורי בבתי נבחרים בארצות בעלות משטר של בחירות ארציות יחסיות )

McGann 2005 הולנד וישראל היו שתי הדמוקרטיות הזמינות  –(. מדגם הארצות היה מצומצם

ים, אך לטענת החוקרים למחקר כזה )להלכה, בשיטת הבחירות ההולנדית קיים מרכיב אזורי מסו

 מרכיב זה מנוטרל ולכן התאימה הולנד למחקר(.

 

, שמצא כאמור ייצוג יתר בגלעין לעומת ייצוג חסר 1983בשונה מתוצאות המחקר משנת 

בשוליים, המחקר החדש בדק את ייצוג הפריפריה לעומת ייצוג המרכז בכנסת השש עשרה והגיע 

ריה הרחוקה ייצוג יתר, ואילו לאזורי הביניים ייצוג לתוצאה שונה, לפיה הן למרכז והן לפריפ

חסר. ההסבר שניתן לתופעה נעוץ הן בהיסטוריה המיוחדת של מדינת ישראל )תקופת החלוציות( 

והן באופי ובאינטרסים של המפלגות, המגייסות קולות לפי שיקולים אלקטורליים וקבוצתיים, 

המרכז, ואילו אזורי הביניים מוצאים עצמם המכוונים אותן לעיתים דווקא אל הפריפריה ואל 

נפסדים מן התהליך. )החלוקה למרכז ופריפריה במחקר זה הייתה לפי ששת המחוזות של משרד 

 הפנים(.

הייצוג שנבדק בשני המחקרים הינו למעשה נתון סטטיסטי בלבד, המבוסס על ספירת חברי הכנסת 

גדרת מנדט וקשר אלקטורלי בין הנבחר הגרים בכל אזור. אין בייצוג זה שום מחויבות או ה

 לתושבי האזור בו הוא גר.
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( בדומה לכל Pitkin 1967) Descriptive Representation–ייצוג זה הינו "ייצוג תיאורי" 

 ממצא אזורי סטטיסטי אחר, כמו שכיחות על פי לאום, דת, גזע, מין, גיל וכדומה.

ק, אך גם במחקר הנוכחי ייעשה שימוש במונח זה לטעון שהמונח "ייצוג" אינו לגמרי מדויאף ניתן 

באותה משמעות. הייצוג התיאורי אינו בהכרח מנבא את התנהגותם בפועל של חברי הפרלמנט 

ביחס למקום מגוריהם. במדינות שונות נצפו התנהגויות שונות: בארה"ב, חברי קונגרס נוטים 

חירה שלהם, עד כדי עיסוק להקדיש משאבים רבים לטיפול במקרים ספציפיים של אזור הב

(. באנגליה, חברי פרלמנט עוסקים Fenno 1978, Mayhew 1974בענייני יום יום של תושבים )

 Saalfeld( וכך גם חברי הבונדסטג הגרמני )Norton 2002רבות בנושאים מקומיים ספציפיים )

את עצמם (. מאידך, נראה שחברי בית הנבחרים ההולנדי אינם נוהגים כך, ותופסים 2002

 Andeweg 1997, Gladdishכמחוקקים מקצועיים או נציגים של מפלגות פוליטיות ובוחריהן )

1991.) 

בהתאם לכך, התושבים ההולנדיים אינם נוהגים לפנות אל חברי הפרלמנט בענייני יום יום, אלא 

כה מעדיפים לפנות אל נציגי השלטון המקומי, אל הפקידות, או אפילו ישירות אל בית המלו

(Gladdish 1991 מצבים אלה מעידים על הקשר בין סוג שיטת הבחירות לבין פעילותם של .)

הנבחרים, המודעים לקהל היעד השופט אותם ביום הבחירות העתידי ויודעים לפיכך למי הם 

 צריכים לסייע כמחוקקים.

ם סיכון לייצוג בישראל, בגלל שיטת הבחירות, אין שום מנגנון שיבטיח ייצוג אזורי כלשהו, וקיי

אפסי של השוליים בבית הנבחרים. למרות מצב זה, מחקרים אמפיריים הראו שעל אף שיטת 

הבחירות עדיין יש לשוליים ייצוג, אם כי לא תמיד בעוצמה שווה. קיימת עדות לעיסוק של חברי 

אז (. חזן טוען כי מגמה זו התרחבה מHazan 1997כנסת בנושאים הקשורים לקבוצות ואזורים )

שהחלה שיטת הפריימריז במפלגות. הנבחרים נזקקו לקולות מן האזורים השונים, ובתהליך זה 

פיזרו הבטחות שאל חלקן נאלצו להתייחס בהמשך, לפחות למראית עין. למפלגות בישראל חוקים 

, מחצית מן המועמדים 1996)שמחייבים רק את המפלגה( הנותנים ביטוי חלקי לאזוריות. מאז 
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נבחרים ב"מחוזות". כתוצאה מכך נוצר לראשונה מצב בו חברי הכנסת היו מחויבים  בפריימריז

(. אף על פי כן, נכון לתקופת Rahat and Sher-Hadar 1999לציבור בוחרים באופן אישי )

המחקר של חזן, במפלגות הגדולות אותם נציגי שוליים תופסים בסופו של דבר בעיקר את 

(. בהנחה שמפלגות מקבלות החלטה פנימית באיזה Hazan 1997המקומות הנמוכים ברשימה )

היקף לכלול ברשימת המועמדים נציגים אזוריים, נשאלת שאלה לגבי המוטיבציה של המפלגות 

לעשות כך. בהקשר זה, לטנר ומקגאן מציעים שני שיקולים אפשריים: אלקטורליים ופנים 

ה הפוליטית התמידית להיבחר, מפלגתיים. שני שיקולים אלה עולים בקנה אחד עם השאיפ

ובהמשך להיבחר שוב )תאוריית השאפתנות הפוליטית(. בשיקולים האלקטורליים למשל, אם 

מפלגה תעמיד רשימה של מועמדים מן המרכז בלבד, מפלגות יריבות יצביעו על כך כחסרון 

ספת נציגים וישתמשו בנציגים מן השוליים כקלף אלקטורלי מנצח. בשיקולים הפנים מפלגתיים, הו

מן השולים מהווה יישום של חלק מן ההבטחות לקבלת תמיכה רחבה. יתרון נוסף הינו במתיחת 

קמפיין הבחירות אל קצוות הארץ באמצעות תומכיהם של הנציגים מכל אזור ואזור, תוך חסכון 

במשאבים. זאת במיוחד באזורי שוליים בהם המצוקה המשותפת יוצרת סולידריות המשמשת 

מה לפעילות בחירות משמעותית. באופן כזה, מוצגות רשימות מאוזנות מן הצפוי מבחינת פלטפור

 מועמדים מן הגלעין ומן השוליים.

 שאלות המחקר

 מתוך המסגרת העיונית והמטרות, עולות השאלות שנבדקו במהלך המחקר:

 השנים האחרונות? 25מה היו מגמות שינוי הייצוג של אזורים שונים בכנסת במהלך  .1

 אם השינויים בייצוג מאפיינים אזורים מסויימים בארץ?ה .2

מהם מקורות השינויים בייצוג? האם מגזרים שונים בפריפריה תרמו לשינוי יותר  .3

 מאחרים?

 האם קיימים בארץ אזורים שאינם מיוצגים כלל בכנסת? .4

מהי תמונת החלוקה הטריטוריאלית בין אזורים בעלי ייצוג יתר בכנסת לבין אזורים בעלי  .5

 ייצוג חסר?
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( קיימים שינויים רציפים במגמות הייצוג 1999-2008האם לאורך תקופת המחקר ) .6

 בכנסת?

האזורים מהם האינטרסים שלבאיזו מידה פועלים חברי כנסת מן הפריפריה לקידום  .7

 הגיעו?

לאחר מענה על סדרת שאלות אלו, יעלו לדיון השאלות המתבקשות: האם ייצוג הולם בכנסת 

יה את שוויון ההזדמנויות הדרוש כדי לצמצם את הפערים השוררים בין הגלעין יעניק לפריפר

לשוליים, צמצום שישווה את עוצמת תושבי הפריפריה לעוצמת תושבי המרכז? האם הייצוג 

בכנסת מהווה תנאי הכרחי ומספיק לשם כך? או שמא נדרשים תנאים נוספים לשם יצירת שינוי? 

 ל האזרחים באזורים השונים?ומה השפעת כל אלה על עוצמתם ש

 מתודולוגיה

 תקופת המחקר ואיסוף הנתונים

בהן כיהנו הכנסות החמש עשרה עד השבע עשרה,  2008 – 1999שנים ההמחקר משתרע על פני 

. בנוסף נערכה בדיקה ראשונית של מגמות שינוי בכנסת השמונה 1983בהשוואה לממצאים משנת 

 גים:עשרה. נתוני המחקר מתחלקים לשני סו

 אוכלוסיית האזורים בתקופות הרלוונטיות לכל כנסת )מחוזות, נפות, אזורים טבעיים(. .1

מספר חברי הכנסת הגרים בכל אחד מהאזורים בכל אחת מהכנסות )על פי כתובות חברי  .2

 הכנסת(.

נתוני האוכלוסייה נלקחו מתוך פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים לגבי חברי 

תוך אתר האינטרנט של הכנסת, אתרי המפלגות, אתר ועדת הבחירות המרכזית, הכנסת נאספו מ

אתרים אישיים של חברי הכנסת ומקורות נוספים. מספר חברי הכנסת כלל חילופי גברי במקומות 

 .120-רלוונטיים, ולפיכך מספרם גבוה מ
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ן, לצורכי הערה: יתכן שחבר כנסת ישנה את כתובתו לרגל היבחרו לכנסת מן השוליים לגלעי

נוחיות. בדיקה שנערכה במסגרת מחקר זה העלתה מעט מאוד מקרים כאלה: גם חברי כנסת 

שעברו זמנית לגלעין בדרך כלל השאירו את כתובתם המקורית ככתובת רשמית. הערה נוספת 

נוגעת לציון מוצאו של כל חבר כנסת: המוצא אותר מתוך ביוגרפיות ככל שאלה קיימות. יתכן 

ם אינו מדויק, אך לגבי רובם המוצא ברור וידוע. כמו כן, ישנו מספר מועט של חברי שבכמה מקרי

כנסת שאחד מהוריהם מזרחי והאחר אשכנזי. חישוב הייצוג היחסי נערך בדומה למודל של גרדוס 

(Gradus 1983 שבנה אינדקס המציג בכל אזור את מספר חברי הכנסת בפועל לעומת מספרם ,)

בעלי זכות הבחירה. במחקר הנוכחי חישוב האינדקס נעשה על בסיס מספר הצפוי בהתאם למספר 

התושבים, מתוך ראיה לפיה ההשפעה האזורית של הכנסת הינה על כל תושבי האזור, ונכון יותר 

 להתייחס לנתון זה. הגדרת הייצוג הינה לפי כתובת המגורים של חבר הכנסת. 

( של חברי EXPECTEDחלוקת המספר הצפוי )אינדקס הייצוג: אינדקס הייצוג נקבע על ידי 

(. OBSERVEDהכנסת לפי גודל האוכלוסייה באזור, במספר חברי הכנסת הגרים באותו אזור )

 האזור נמצא בייצוג חסר, וההיפך.  1-ככל שהאינדקס נמוך מ

  נתוני הבסיס לחישוב האינדקס:

 : ייצוג ממוצע בכל כנסת )אלפי תושבים לח"כ(1טבלה מס 

 

 17כנסת  16כנסת  15ת כנס 

אוכלוסייה 

 7116.7 6990.7 5612.3 באלפים

 120 120 120 חברי כנסת

 59.3 58.6 46.7 אלפים לח"כ

 

 6,573,233: 1999-2008ין ממוצע האוכלוסייה ב

 תושבים לחבר כנסת 54,780: 1999-2008ין מפתח ממוצע ב

 מקורות הנתונים: פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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 ה לאזורים והגדרת גלעין ושוליים חלוק

 רמות: 3-בדיקת רמת הייצוג לפי אזורים נערכה ב

בדומה ללטנר ומקגאן )רזולוציה נמוכה המכלילה אזורי גלעין  –מחוזות  6בחלוקה לפי  .1

 ושוליים בכפיפה אחת(.

 בדומה לגרדוס )רזולוציה משופרת, אך עדיין כוללנית(. –נפות  15בחלוקה לפי  .2

 בחלוקה מפורטת יותר מן המחקרים הקודמים. –אזורים טבעיים  46בחלוקה לפי  .3

הגדרת גלעין ושוליים היא דינמית ונובעת מתהליך אבולוציוני בו פעילים מספר כוחות במרחב 

מדיניות מרחבית המפעילה כוח צנטריפוגלי לפיזור אוכלוסייה  –גיאופוליטי: פעילויות השלטון 

המפעילים כוח צנטריפטלי המושך את  –יים, וכוחות השוק למטרות שליטה על מרחבים גיאוגרפ

אוכלוסיית השוליים להגר אל העיר הגדולה, בחיפוש אחר שיפור בתעסוקה, מגורים ורמת חיים 

)הגירה פנימית(. מאזן הכוחות המופעלים על האוכלוסייה מראה התגברות ברורה של הכוחות 

 (. Soffer 2006לגבי האוכלוסייה היהודית )המגדילים את הגלעין על חשבון השוליים, בעיקר 

במחקר הנוכחי, שיוך אזור לגלעין או לשוליים נערך תחילה על פי מחקרים קודמים ובהמשך על 

פי חלוקה מעודכנת. ראשית, אל מול מחקרם של לטנר ומקגאן, חלוקת המחוזות הגדירה את 

דרום, ואיו"ש כשוליים, ואת מחוז  , ירושלים וחיפה כגלעינים, את מחוזות צפון,אביב-תלמחוזות 

מרכז כאזור ביניים הסמוך לגלעין המרכזי )וסובל, לדבריהם, מייצוג חסר(. בהמשך, כמו גרדוס, 

, ירושלים וחיפה כגלעינים וכל השאר כשוליים. במחקר אביב-תלבחלוקה לנפות, הוגדרו נפות 

יס מחקרו של גבי ליפשיץ הנוכחי, הגדרת החלוקה של ישראל למרכז ופריפריה נעשתה על בס

ועדכונים נעשו על סמך שינויים במערך האוכלוסייה בפרק הזמן שחלף. עדכון  1989משנת 

-תלהגדרת גלעין מול שוליים נשען בין היתר על מגמות צמיחה בגלעין שזכה לכינוי "מדינת 

גברת של ( מתוך זיהוי התופעה של הגירה מו2008( וצמיחת הליבה )גונן Soffer 2006" )אביב

אוכלוסייה יהודית חזקה מן השוליים אל הגלעין, וגלישה הדרגתית של הגלעין לעבר "שולי 

 הגלעין". 
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פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד פריפריאליות חדש. במחקר  2008בחודש אוגוסט 

הנוכחי נעשה שימוש גם במדד זה, החופף כמעט באופן מלא את החלוקה המקורית של המחקר. 

)והערים המקיפות אותה(  אביב-תלפן אופרטיבי, מחקר זה מתייחס אל ירושלים, חיפה ובאו

כגלעין, וכל השאר שוליים. חשוב לציין כי בעבר כללו השוליים הגיאוגרפיים "איים" של הגלעין, 

שהם בעיקר קיבוצים ומושבים מבוססים. בשנים האחרונות איבדה ההתיישבות העובדת מכוחה 

(. לא מן הנמנע שתהליך 1987י והכלכלי, ועל כן רובם נכללים בשוליים )ביז'אוי הפוליטי, החברת

זה יתהפך בעתיד וחלקם יממשו את הפוטנציאל לחזור למרכז המפה הפוליטית והכלכלית. לעומת 

 1983המחקרים הקודמים, הגדרת הגלעין התרחבה על חשבון השוליים: כך למשל, במחקר משנת 

בא נכללו בשוליים, ובמחקר זה נכללות בגלעין לאור שינויים שחלו ערים כמו רעננה וכפר ס

בהתפשטות גוש דן כגלעין מרכזי בישראל. למרות התרחבות זאת של הגלעין, תושבי השוליים 

 להלן: 2מהווים כמעט מחצית מתושבי המדינה כמפורט בטבלה מספר 

 וליים בפרק המתודולוגיה(: אוכלוסייה בגלעין ובשוליים )לפי הגדרת גלעין וש2טבלה מספר 

 48.15% 3,165,012 סה"כ שוליים

 51.85% 3,408,221 סה"כ גלעין

  2,150,587  גוש דן

  705,502 ירושלים

  552,132 חיפה

 מקורות הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני המחקר

 

: אזור יהודה קבוצה נוספת המסווגת במחקר זה כשוליים ראויה אף היא להתייחסות נפרדת

חברי כנסת. מדובר בשוליים אידיאולוגיים שרוב תושביהם  11ושומרון, המוציא מתוכו בממוצע 

יושבים שם מבחירה. בנוסף ניתן לציין כי רוב האוכלוסייה הערבית, ובהתאם גם חברי הכנסת 

 (.1998הערבים, גרים בשוליים )אל חאג' 
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תוצאות האינדקס, להגדרת האזורים על פני סולם בכל אחת מן הרמות, נערכה חלוקה פנימית לפי 

של ייצוג יתר, ייצוג פרופורציונלי, וייצוג חסר. בחלוקה לפי אזורים טבעיים נוספה קבוצה של 

"חסרי ייצוג". התוצאות הוצגו בטבלאות לפי מדרג אינדקס הייצוג. בנוסף, בחינת הייצוג 

גה על פני מפה, להדגמה כרטוגרפית של אזורים טבעיים, הוצ 46המפורטת ביותר, בחלוקה לפי 

 Latner andהממצאים. באשר למושג הייצוג, נעשה שימוש בהגדרה של מחקרים קודמים )

McGann 2005,Gradus 1983 כל חבר כנסת שוייך למקום מגוריו לצורך הגדרתו כנציג :)

רך דיון כולל המרכז או הפריפריה. בסוף כל פרק נערך דיון בשאלות הרלוונטיות, ובסיכום נע

 לגבי מסקנות המחקר.

השאלה האחרונה במחקר זה עוסקת במידת פעילותם של חברי הכנסת מן הפריפריה לקידום 

האזורים מהם באו. סוגיה זו נבחנה במחקר זה באמצעות בדיקת פעילותם הפרלמנטרית העיקרית 

שבת לכלי העיקרי של חברי הכנסת כאינדיבידואלים: הגשת הצעות חוק פרטיות. פעילות זאת נח

(. 2004, בן אריה 2007של הפרלמנטר הבודד להשפעה על נושאים לפי בחירתו האישית )מאור 

הבחירה בהצעות חוק ולא בחוקים שאושרו נובעת מכמה סיבות: נטרול השפעת שיוך לקואליציה 

ק או לאופוזיציה, ריבוי הצעות החוק לעומת מיעוט חוקים שאושרו באופן המאפשר מדגם מספי

( שחשיבותן בהעלאת הנושא על סדר 1993רחב, ומשמעות הצעות חוק כ"הצהרות חוק" )ענבר, 

 היום הציבורי, אפילו אם לא זכו להגיע למעמד של חוק מאושר.

לפי  1999-2007הבדיקה נעשתה במספר שלבים. תחילה מוינו כל הצעות החוק שהוגשו בשנים 

ת בפריפריה. מתוכן אותרו ההצעות שיש בהן נושאים. מתוך כלל ההצעות מוינו אלה העוסקו

פוטנציאל של תרומה חיובית לפריפריה, דהיינו: הצעות העוסקות בחוק לעידוד השקעות הון, 

פטור והקלות ממסים לתושבי הפריפריה, הקמת תשתית ומוסדות בפריפריה וכדומה. במיון זה נופו 

, וכן הצעות הנוגעות באופן ארצי הצעות העוסקות בחוק הרשויות המקומיות ובפקודת העיריות

הצעות חוק  93למגזרים מסוימים, כגון מגזר ההתיישבות או המגזר הערבי. לאחר מיון זה אותרו 

בעלות פוטנציאל לתרומה חיובית לפריפריה. בהמשך נעשה מיון צולב במטרה לראות מי הם חברי 
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י הכנסת של הפריפריה כלול הכנסת שהגישו את ההצעות המועילות לפריפריה, ובמקביל מי מחבר

 במציעים אלה ומי לא כלול ביניהם, דהיינו, לא הגיש הצעות המועילות לפריפריה. 

 נתונים ותוצאות –הממצאים: ייצוג אזורי בכנסת 

 (2005במקביל למחקרם של לטנר ומקגאן ) –בדיקת ייצוג לפי מחוזות  .1

 

 נתוני יסוד:

 תושב לח"כ( : ייצוג ממוצע בכל כנסת )אלפי3טבלה מספר 

 17כנסת  16כנסת  15כנסת   

 7116.7 6990.7 5612.3 אוכלוסייה באלפים

 120 120 120 חברי כנסת

 59.3 58.6 46.7 אלפים לח"כ

 6,573,233: 1999-2008ין ממוצע האוכלוסייה ב

 תושבים לחבר כנסת 54,780: 1999-2008מפתח ממוצע 

 ה, נתוני המחקרמקורות הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיק

 

 : אוכלוסייה בגלעין ובשוליים )לפי הגדרת גלעין ושוליים לעיל(4טבלה מספר 

 48.15% 3,165,012 סה"כ שוליים

 51.85% 3,408,221 סה"כ גלעין

  2,150,587 גוש דן

  705,502 ירושלים

  552,132 חיפה

 מקורות הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני המחקר
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 (17, 16, 15: ייצוג בכנסת לפי מחוזות )ממוצע לכנסות 5ה מספר טבל

 מחוז

 אוכלוסייה

 observed expected index באלפים

 2.6 3.9 10 214.4 איו"ש

 1.9 14.6 27 798.9 ירושלים

 1.3 21.5 28 1,178.5 אביב-תל

 1.1 16.9 18 926.0 דרום

 1.0 27.7 28 1,519.0 מרכז

 0.7 20.3 14 1,111.9 צפון

 0.6 15.0 9 821.7 חיפה

 מקורות הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקר

 

בדיקת רמת הייצוג על פי חלוקה למחוזות מציגה תמונה של שלוש קבוצות, שבכל אחת מהן ניתן 

 לזהות שילוב של מחוזות גלעין ומחוזות שוליים:

  : איו"ש )שוליים( וירושלים )גלעין(.שני מחוזות בעלי ייצוג יתר .1

)גלעין(, מרכז )שולי גלעין(, דרום  אביב-תלשלושה מחוזות בעלי ייצוג פרופורציונלי:  .2

 )שוליים(.

 שני מחוזות בעלי ייצוג חסר: צפון )שוליים( וחיפה )גלעין(. .3

 שתי מסקנות ביניים אפשריות מתוך הנתונים בחלוקה לפי מחוזות:

ך למחוז גלעיני או שולי, מבחינה של רמת הייצוג בכנסת: בכל קבוצה קיימים אין מיתאם בין שיו

מחוזות גלעין ומחוזות שוליים. הבדיקה לפי חלוקה לשישה מחוזות שנערכה בהתאם לחלוקה 

במחקרם של לטנר ומקגאן היא כוללנית מדי: חלק מהמחוזות כוללים בתוכם אזורי גלעין ואזורי 

 קבוע יתרון ייצוגי לגלעין או לשוליים ברזולוציה של חלוקה למחוזות. שוליים, ועל כן לא ניתן ל
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 עשרה נפות )במקביל למחקרו של גרדוס, בתוספת נפת איו"ש(-. בדיקת הייצוג לפי שש2

 (17, 16, 15: ייצוג בכנסת לפי נפות )ממוצע לכנסת 6טבלה מספר 

 נפה

 אוכלוסייה

 באלפים

 גרדוס 

1983 observed expected Index 

 2.8 3.9 11 0 214.4 איו"ש

 1.9 14.6 27 23 798.9 ירושלים

 1.6 7.5 12 2 412.9 אשקלון

 1.5 0.7 1 0 36.3 גולן

 1.2 22.0 27 56 1203.5 *אביב-תל

 1.2 1.7 2 2 92.6 כנרת

 1.2 9.5 11 3 523 פתח תקווה

 1.1 7.6 8 3 416.1 רחובות

 0.9 4.2 4 2 230.8 רמלה

 0.8 6.2 5 4 337.2 שרון

 0.7 9.0 6 3 491.8 עכו

 0.6 9.4 6 3 513.1 באר שבע

 0.6 9.4 6 8 517.3 חיפה

 0.6 1.7 1 0 92.5 צפת

 0.5 5.6 3 2 304.5 חדרה

 0.5 7.8 4 8 428.5 יזרעאל

     

 * כולל רמת גן, חולון ובת ים

אינטרנט, נתוני , אתר הכנסת ב1983מקורות הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גרדוס 

 המחקר
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עשרה נפות, שהיא בעלת רזולוציה מחודדת פי -גם בדיקה של רמת הייצוג על פי חלוקה לשש

שניים וחצי, מציגה תמונה של שלוש קבוצות, שבכל אחת מהן ניתן לזהות שילוב של נפות גלעין 

 ונפות שוליים:

אשקלון )שוליים(, גולן  שבע נפות בעלות ייצוג יתר: איו"ש )שוליים(, ירושלים )גלעין(, .1

 )גלעין(, כנרת )שוליים(, פתח תקווה )גלעין(. אביב-תל)שוליים(, 

 שתי נפות בעלות ייצוג פרופורציונלי: רחובות )שוליים(, רמלה )שוליים(. .2

שבע נפות בעלות ייצוג חסר: שרון )גלעין(, עכו )שוליים(, באר שבע )שוליים(, חיפה  .3

)שוליים(, יזרעאל )שוליים(. מתוך הנפות הסובלות )גלעין(, צפת )שוליים(, חדרה 

מייצוג חסר ניתן לציין בעיקר את נפת יזרעאל שנהנתה בתקופת הזוהר של הקיבוצים 

, ואיבדה את מעמדה בעקבות ירידת מעמדם 1983מייצוג יתר שבלט במחקר משנת 

 החברתי, הכלכלי והפוליטי של הקיבוצים.

התוצאות במחקרו של גרדוס, על אף שנערכו לפי אותה  תוצאות הבדיקה לפי נפות שונות מן

חלוקה. ההבדל מציג תהליך של התגברות הייצוג של השוליים בכנסת בהיקף ניכר בעשרים וחמש 

השנים שחלפו מאז נערך מחקרו של גרדוס. השוליים הרוויחו בתקופה זו ייצוג של שלושים 

שוליים את כוחם היחסי בייצוג כפי שמוצג ושלושה חברי כנסת על חשבון הגלעין, ובכך הכפילו ה

 בטבלה להלן:

 1983-: שינוי במאזן הייצוג בין גלעין ושוליים בכנסת מאז המחקר שנערך ב7טבלה מספר 

 הפרש שוליים הפרש גלעין 2008 1983 נפה

  4 27 23 ירושלים

 11  11  איו"ש

 10  12 2 אשקלון

  8 11 3 פתח תקווה

 0  2 2 כנרת
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 5  8 3 רחובות

 1  1  גולן

  31- 27 56 *אביב-תל

 2  4 2 רמלה

  1 5 4 שרון

 3  6 3 עכו

  2- 6 8 חיפה

 1  1  צפת

 1  3 2 חדרה

 3  6 3 באר שבע

 4-  4 8 יזרעאל

 120 134   

*כולל רמת גן, חולון 

 ובת ים

   

 וני המחקרמקורות הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אתר הכנסת באינטרנט, נת

 

 2008עד  1983: סיכום שינוי במאזן חברי כנסת משנת 8טבלה מספר 

  סה"כ שוליים סה"כ גלעין 

1983 95 25 120 

2008 76 58 134 

  33+ 18- הפרש*

 * ההפרש בשניהם מושפע מכך שמספר חברי הכנסת אינו זהה.

 , נתוני המחקרמקורות הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אתר הכנסת באינטרנט

תוצאה זו בולטת אפילו יותר על רקע העובדה שבתקופה שחלפה בין שני המחקרים הורחב השטח 

-המוגדר כגלעין על חשבון השוליים. למשל, ערים כמו פתח תקווה, רעננה וכפר סבא שהוגדרו ב
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ר של כשוליים, מוגדרות במחקר זה כחלק מן הגלעין. עם זאת, אזור איו"ש לא נכלל במחק 1983

1983. 

נתון מעניין מתוך התוצאות מתייחס לשינוי בנפת יזרעאל, אזור פריפריאלי שבעבר בלט בייצוג 

( וכיום נמצא בייצוג 395, עמ' Gradus 1983יתר בעיקר בשל ייצוג ניכר של קיבוצים בכנסת )

ת ירידת חסר ממשי: בעשור האחרון לא כיהנו חברי כנסת מקיבוצי נפת יזרעאל. שינוי זה מדגים א

, כפי שיוצג אביב-תלמעמדם של הקיבוצים בתחום הפוליטי כמו גם בתחומים נוספים. גם ב

החזקה זקוקה פחות לייצוג  אביב-תלבהמשך, חלה ירידה דרמטית במספר חברי הכנסת, אך 

 עברו לפרברים. אביב-תלבכנסת, מה עוד שחלק מחברי הכנסת מ

 ים בנפות הגלעין ובנפות השוליים.שתי הטבלאות הבאות מציגות את מאזן השינוי

 מאזן שוליים – 2008עד  1983: סיכום שינוי במאזן חברי כנסת משנת  9טבלה מספר 

 הערות ח"כ השוליים הפסידו

 17עד  15חברי קיבוצים בכנסת  0ירידת כוחם של הקיבוצים:  -4 נפת יזרעאל

 (395, עמ' Gradus 1983לעומת ייצוג יתר בעבר )

 

 הערות ח"כ וויחוהשוליים הר

 1983-אזור יו"ש לא נכלל במחקר מ +11 איו"ש

 (2( ועולים מחבר העמים )4שילוב של התחזקות מזרחים ) +10 נפת אשקלון

 מעורב: עולים, מזרחים, אשכנזים +5 נפת רחובות

  +1 גולן

  +2 נפת רמלה

  +3 נפת עכו

  +1 נפת צפת

  +1 נפת חדרה

  +3 נפת באר שבע

 ת הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקרמקורו
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הטבלה מציגה פריסה רחבה של התופעה על פני כל אזורי השוליים, מצפת והגולן בצפון ועד באר 

 שבע בדרום.

 לגבי הגלעין, המצב הנצפה הוא כדלהלן:

 2008 - 1983: תוספת והפחתה של חברי כנסת בגלעין, לפי נפות 10טבלה מספר 

 הערות מס' ח"כ הגלעין הפסיד

הפכה למוקד העסקי שלא מוצא עניין  אביב-תלניתן לשער ש -31 אביב-תל

לפרברים  אביב-תלבייצוג בכנסת, וכן אוכלוסייה שעברה מ

 שמיוצגים

  -2 חיפה

 

 הערות ח"כ הגלעין הרוויח

 כולל מבשרת ירושלים ונטף +4 ירושלים

 בעבר לא נחשבה חלק מהגלעין +8 פתח תקווה

 בעבר לא נכלל כולו כחלק מן הגלעין +1 שרון

 מקורות הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקר

 

בחלוקה לנפות, על פי הטבלה הבאה, לא ניתן לזהות מגמה אחידה על פני שלוש הכנסות ברוב 

הנפות. היעדר מגמה אחידה מצביע על יציבות הנתונים לאורך תקופת המחקר. הטבלה מציגה 

 תקופת המחקר ולא ביחס לתקופות קודמות. מגמות בתוך

 : חברי כנסת לפי נפות בשלוש כנסות11טבלה מספר 

 מגמה 17כנסת  16כנסת  15כנסת  נפה

 יציבות יחסית 26 26 29 ירושלים

 יציבות 1 1 1 צפת

 ירידה 1 1 4 כנרת

 יציבות יחסית 4 5 3 יזרעאל
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 יציבות 6 6 6 עכו

 יציבות 1 1 0 גולן

 יציבות 5 8 6 חיפה

 עליה 4 3 2 חדרה

 יציבות 4 5 5 שרון

 ירידה 10 11 13 פתח תקווה

 ירידה והתייצבות 4 3 6 רמלה

 עלייה והתייצבות 8 10 5 רחובות

 ירידה 22 30 30 אביב-תל

 ירידה והתייצבות 10 10 15 אשקלון

 ירידה 5 7 6 באר שבע

 רמקורות הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחק

 

 מקורות גידול נציגי השוליים בכנסת

כדי לאתר את מקורות הגידול העיקריים שהביאו להכפלת הייצוג של השוליים בכנסת, נערכו 

מספר בדיקות נוספות בקרב ייצוג קבוצות ספציפיות שהן בעלות קשר ישיר לשוליים: ערבים, 

 מזרחים ועולים חדשים.

 חברי כנסת ערבים

ובהתאם גם רוב נציגי האוכלוסייה הערבית בכנסת, הם תושבי  רוב האוכלוסייה הערבית,

השוליים. ניתן לראות בגרף להלן את הגידול שחל מהכנסת העשירית, שהיו לערבים בה חמישה 

נציגים, לרמת הייצוג בתקופת המחקר העומדת על שלושה עשר נציגים בממוצע )כולל חילופי 

צב ריבוי גבוה של האוכלוסייה הערבית וגם מעלייה גברי במהלך כל כנסת(. גידול זה נובע גם מק

במודעות הפוליטית שהחלה בעקבות מודרניזציה של האוכלוסייה הערבית בשנות השבעים של 

(, אם כי בשנים האחרונות חלה ירידה בשיעור המצביעים מקרב 1996המאה הקודמת )אל חאג' 

 בעלי זכות הבחירה הערבים.
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חברי כנסת ערביים בכנסות 1 עד 17
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 רבים בכנסת הראשונה עד השבע עשרה: חברי כנסת ע2תרשים מספר 

 מקורות הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקר

 

 : חברי כנסת ערבים בחלוקה לגלעין ושוליים 12טבלה מספר 

 סה"כ ח"כים ערבים מהגלעין ח"כים ערבים מהשוליים כנסת

17 11 1 12 

16 12 1 13 

15 13 1 14 

 39 3 36 סה"כ

 13 1 12 ממוצע

 ת הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקרמקורו

 

 חברי כנסת מזרחים

מדיניות פיזור האוכלוסייה של הממשלה בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת הביאה 

לידי הכוונת חלק ניכר מן האוכלוסייה המזרחית אל השוליים. על אף תהליכים של הגירה פנימית, 

וסיית המזרחים ובין השוליים. נציגי אוכלוסייה זו בכנסת עדיין קיימת זהות ממשית בין אוכל
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מזוהים תדמיתית עם השוליים, אולם בפועל, כפי שיודגם להלן, ההבדל בין מספר חברי כנסת 

  3מזרחים מן הגלעין ומן השוליים אינו גדול ונמצא במגמת צמצום. ניתן לראות בתרשים מספר 

מהכנסת הראשונה עד לכנסת הארבע עשרה,  את הגידול הניכר של מספר הח"כים המזרחים

  עשרה והשבע עשרה.וירידה מסוימת בכנסת החמש עשרה, השש 

גידול זה מדגים את התהליך שעברה אוכלוסיית המזרחים בישראל, מאוכלוסייה חלשה בעלת 

ייצוג נמוך בכנסת הראשונה )עשרה חברי כנסת(, לאוכלוסייה שנציגיה הם יותר משליש מחברי 

הארבע עשרה וכארבעים אחוזים מחברי הכנסת היהודים. על אף גידול מרשים זה, לא הכנסת 

מדובר במפלגה אתנית מזרחית ולא בהנפה גלויה של דגל המוצא המזרחי, אלא בעיקר בשימוש 

בדגל החברתי ודיבור בשם הנזקקים, הזוגות הצעירים והחיילים המשוחררים, ללא תרומה מהותית 

(. זהו אחד המאפיינים העיקריים 1984לגיטימציה )הרצוג -ית שסבלה מדהלפיתוח המודעות האתנ

(. גם בן Comaroff 2003של חוויית אזרחות המתוארת כביטוי פוליטי של "תודעה כבולה" )

( מוצא שהפעילות הפוליטית העדתית היא עקיפה. לדבריו, על אף 1989רפאל )בן רפאל 

וח פוליטי להתארגן, אין אנו מוצאים בפועל שהמשטר בישראל הוא דמוקרטי ומאפשר לכל כ

מאבק אתני גלוי ועיקש. ניגודי ההתייחסויות והאינטרסים בתחום זה מתבטאים רק בצורות 

עקיפות, ומקבלים הסבר רק על רקע היבטים נוספים של ההיסטוריה החברתית בישראל. לאחר 

בשלוש הכנסות הבאות. הכנסת הארבע עשרה, שבה הגיע ייצוג המזרחים לשיא, החלה נסיגה 

הירידה בייצוג המזרחים בכנסת מאז הכנסת החמש עשרה ניתנת להסבר על ידי עליית הייצוג של 

 העולים החדשים ממדינות חבר העמים בעשור האחרון.
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ח"כים מזרחים בכל כנסת
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ח"כים מזרחים

 : ח"כים מזרחים בכנסת הראשונה עד השבע עשרה3תרשים מספר 

 

 קרמקורות הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המח

ההבדל בין מספר חברי הכנסת המזרחים מן הגלעין ומן השוליים אינו גדול ונמצא במגמת צמצום 

 במהלך תקופת המחקר.

 

 : חברי כנסת מזרחים בחלוקה לגלעין ושוליים 13טבלה מספר 

 סה"כ ח"כים מזרחים מהגלעין ח"כים מזרחים מהשוליים כנסת

17 18 18 36 

16 23 20 43 

15 25 19 44 

 123 57 66 "כסה

 41 19 22 ממוצע

 מקורות הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקר
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 עלייה בייצוג על חשבון ילידי הארץ –חברי כנסת עולים חדשים 

כצפוי, במדינה שהחלה את דרכה כמדינת הגירה, היו רוב חברי הכנסת ילידי ארצות המוצא של 

ץ היה בקו עלייה מהכנסת הראשונה עד השש עשרה. האוכלוסייה. מספר חברי הכנסת ילידי האר

בשנות השבעים, ובעיקר בשנות התשעים הגיעו גלי עלייה גדולים ממדינות חבר העמים. 

אוכלוסייה זו התערתה בכל תחומי החיים בקצב מהיר, כולל בתחום הפוליטי. התערות זו הניבה 

צה. מקרב העולים שהגיעו אחרי בתוך מספר שנים מספר גובר והולך של חברי כנסת מתוך הקבו

, נמנו בכנסת הארבע עשרה שמונה חברי כנסת, מהם חמישה מן השוליים. בכנסת החמש 1970

עשרה עלה מספרם לארבעה עשר ומתוכם שישה מן השוליים. מאז מיוצגת אוכלוסייה זו בהיקף 

במקביל, חלה  של בין שנים עשר לארבעה עשר חברי כנסת, בחלוקה דומה בין הגלעין לשוליים.

ירידה במספר חברי כנסת מזרחים משיא של ארבעים וארבעה בכנסת החמש עשרה לשלושים 

ושישה בכנסת השמונה עשרה. ניתן לשער שמדובר בתהליך של דחיקת חלק מנציגי המזרחים 

)ילידי ישראל או ארצות ערב( על ידי ייצוג גובר של עולים ממדינות חבר העמים. תמונת הראי 

זה מראה ירידה במספר חברי הכנסת ילידי הארץ, שהיה בקו עליה רצוף מהכנסת  של תהליך

עשרה. בכנסת השבע עשרה נצפתה ירידה של עשרים חברי כנסת  -הראשונה עד הכנסת השש

ילידי הארץ )כעשרה אחוזים(. ניתן לציין כי העלייה מארצות ערב הסתיימה לפני תחילת העלייה 

ר בשתי קבוצות אקסקלוסיביות )מזרחים ועולים(. להלן מוצג מארצות חבר העמים, כך שמדוב

השינוי במספר חברי הכנסת בין הכנסת הראשונה לשבע עשרה. בתרשים מספר  4בתרשים מספר 

  .1970מוצגים השינויים שחלו בעקבות העלייה "הרוסית" שהחלה בשנת  5
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 : ח"כים ילידי הארץ בכנסת הראשונה עד השבע עשרה 4תרשים מספר 

חברי כנסת ילידי ישראל בכל כנסת

0

20

40

60

80

100

120

1234567891011121314151617

כנסות

אל
שר

י י
יד

יל
ם 

כי
ח"

ילידי ישראל

 

 מקורות הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקר
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 מקורות הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקר

 



 ד"ר אסף בקר
 

138 

 

  : חלוקת חברי כנסת עולים לפי גלעין ושוליים14טבלה מספר 

ח"כים עולים  כנסת

 חדשים

 שוליים גלעין שנת התכנסות

17 14 2006 6 8 

16 12 2003 5 7 

15 14 1999 7 6 

14 8 1996 3 5 

13 1 1992 0 1 

12 1 1988 0 1 

11 0 1984 0 0 

 מקורות הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקר

 

כדי לבחון את התופעה צורפו שני הגרפים על מערכת צירים אחת באופן המציג את החליפיות 

שוליים אלה: הירידה שהחלה בכנסת החמש עשרה במספר חברי  החלקית בייצוג שתי אוכלוסיות

הכנסת המזרחים מתקיימת בחלקה במקביל לירידה במספר חברי הכנסת ילידי ישראל בכנסת 

 השבע עשרה.  

 

 : ח"כים מזרחים וח"כים ילידי הארץ בכנסת הראשונה עד השבע עשרה6תרשים מספר 
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 וני המחקרמקורות הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, נת
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 מסקנות אפשריות מתוך בדיקת הנתונים:

מבחינת הייצוג בכנסת, בכל קבוצה של רמת ייצוג )חסר, יתר או פרופורציונלית( קיימות נפות 

גלעין ונפות שוליים. הבדיקה לפי חלוקה לנפות משפרת באופן מהותי את הרזולוציה, אך עדיין 

כפי שיוצג בבדיקה הבאה. התופעה של הכפלת מעניין לראות מה ניתן לגלות במבט קרוב יותר, 

כוח השוליים מתפזרת על פני כל נפות השוליים, מהצפון ועד הדרום, עם משקל יתר של איו"ש 

ונפת אשקלון. מקורות העלייה בייצוג השוליים הם בעיקר חברי כנסת ערבים, מזרחים ועולים, וכן 

באה במידה מסוימת על חשבון ייצוג מתיישבי איו"ש. עליית ייצוג העולים בכנסת האחרונה 

 המזרחים.

תוצאות אלה שונות מתוצאות מחקרו של גרדוס, שבדק את הייצוג באותה רמה של נפות. כזכור, 

לפי מחקרו, הגלעין נהנה מייצוג יתר ואילו לשוליים ייצוג חסר )חוץ מעמק יזרעאל שנהנה 

הפוליטי של הקיבוצים היושבים בעשורים הראשונים של המדינה מייצוג יתר המוסבר בחוזקם 

באזור זה(. בחברה הערבית נשקפת פוליטיזציה שמקדישה לזהות הפלסטינית מקום מרכזי יותר. 

 ביטוי בולט לכך הוא הצבעה למפלגות לאומיות ערביות במקום למפלגות ציוניות.

וגן מתוך הממצאים ניתן להציג מאזן רווח והפסד בעוצמת קבוצות של אזרחים, מבחינת ייצ

 בכנסת:

 : מאזן רווח והפסד עוצמה של קבוצות אוכלוסייה15טבלה מספר 

 קבוצות מרוויחות על חשבון קבוצות מפסידות

 נפות השוליים על חשבון הגלעין

 מזרחים על חשבון אשכנזים )רובם בשוליים(

 ערבים על חשבון יהודים )כולם בשוליים(

 עולים על חשבון מזרחים )בכנסת השבע עשרה(

 מתנחלים על חשבון הגלעין )אזור יו"ש(

 אביב-תלהפרברים והשוליים על חשבון 

 םעיירות פיתוח על חשבון קיבוצי
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 קורות הנתונים: נתוני המחקרמ

 . בדיקת הייצוג לפי ארבעים ושישה אזורים טבעיים  3

ושבע  : ייצוג בכנסת לפי אזורים טבעיים )ממוצע לכנסות חמש עשרה, שש עשרה16טבלה מספר 

 עשרה(

 אוכלוסייה אזור טבעי מס'

תושבים 

 index פער Observed expected לח"כ

244 

אזור איילון בצפון 

 7.5 1.7 0.3 2 7.3 14.6 )שוליים(

 3.5 2.2 0.8 3 15.4 46.3 אזור מלאכי )שוליים( 611

 2.6 5.6 3.4 9 20.9 187.7 איו"ש )שוליים( 

 2.2 11.5 9.5 21 24.8 521.1 )גלעין( אביב-תלאזור  511

 2.1 0.5 0.5 1 26.2 26.2 עמק בית שאן )שוליים( 231

 2.1 2.6 2.4 5 26.5 132.5 אזור אשקלון )שוליים( 614

111 

ירושלים  –הרי יהודה 

 2.0 13.5 13.5 27 27.4 739.7 )גלעין(

 1.8 3.1 3.9 7 30.3 211.8 דרום השרון )גלעין( 421

 1.7 0.4 0.6 1 31.4 31.4 אזור גרר )שוליים( 621

 1.6 0.4 0.6 1 34.7 34.7 עמק חולה )שוליים( 211

222 

גליל תחתון מזרחי 

 1.5 0.3 0.7 1 37.5 37.5 )שוליים(

 1.2 0.8 4.2 5 45.8 228.8 אזור ראשון לציון )גלעין( 442

 1.0 0.1 3.9 4 53.0 212.1 אזור לוד )שוליים( 431

 1.0 0.0 1.0 1 57.0 57 כנרות )שוליים( 221

 0.9 0.1- 1.1 1 59.3 59.3 אזור לכיש )שוליים( 612

 0.9 0.1- 1.1 1 60.5 60.5 עמק יזרעאל )שוליים( 234

 0.8 1.1- 6.1 5 66.3 331.6 אזור באר שבע )שוליים( 623

 0.8 1.3- 7.3 6 66.5 398.8 אזור רמת גן )גלעין( 512

 0.8 0.2- 1.2 1 68.3 68.3 אזור עכו )שוליים( 246

 0.7 1.5- 5.5 4 75.1 300.4 אזור פתח תקווה )גלעין( 422

 0.7 0.4- 1.4 1 75.6 75.6 השרון )שוליים( מזרח 412

 0.7 0.4- 1.4 1 75.8 75.8 )שוליים( אזור יחיעם 243

 0.7 1.0- 3.0 2 82.7 165.3 אזור אשדוד )שוליים( 613

 0.6 1.7- 4.7 3 85.1 255.2 מערב השרון )גלעין( 411

 0.6 0.6- 1.6 1 85.9 85.9 הר אלכסנדר )שוליים( 323

 0.6 1.8- 4.8 3 88.2 264.7 תירען )שוליים(-הרי נצרת 237

 0.6 4.0- 10.0 6 91.1 546.7 אזור חיפה )גלעין( 311

 0.6 1.5- 3.5 2 95.2 190.4 אזור רחובות )שוליים( 441
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 0.4 1.8- 2.8 1 155.7 155.7 אזור שפרעם )שוליים( 241

 0.3 2.2- 3.2 1 173.8 173.8 אזור חדרה )שוליים( 324

 0.2 5.1- 6.1 1 336.2 336.2 אזור חולון )גלעין( 513

 0.0 0.3- 0.3 0  16.8 אזור זיכרון )שוליים( 322

212 

גליל עליון מזרחי 

 0.0 0.7- 0.7 0  40.6 )שוליים(

 0.0 0.3- 0.3 0  18.8 אזור חצור )שוליים( 213

 0.0 0.4- 0.4 0  23 אזור יקנעם )שוליים( 235

 0.0 1.7- 1.7 0  92.9 אזור כרמיאל )שוליים( 242

 0.0 1.5- 1.5 0  79.9 אזור נהרייה )שוליים( 245

 0.0 0.2- 0.2 0  9.7 עמק חרוד )שוליים( 232

 0.0 0.2- 0.2 0  9.9 רמת כוכב )שוליים( 233

 0.0 0.1- 0.1 0  4.5 רמת מנשה )שוליים( 236

 0.0 0.4- 0.4 0  21 חוף הכרמל )שוליים( 321

 0.0 0.7- 0.7 0  39.1 אזור בשור )שוליים( 622

 0.0 0.0 0.0 0  1.3 אזור ים המלח )שוליים( 624

 0.0 1.0- 1.0 0  55.6 שפלת יהודה )שוליים( 112

 0.0 0.8- 0.8 0  44.6 אזור הערבה )שוליים( 625

 0.0 1.0- 1.0 0  54 (הר הנגב )שוליים 626

 48.15% 3,165,012 סה"כ שוליים

 51.85% 3,408,221 סה"כ גלעין

 מקורות הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני המחקר

בדיקת רמת הייצוג על פי חלוקה לארבעים ושישה אזורים טבעיים מציגה תמונה של ארבע 

 קבוצות אזורים:

 אזורים בעלי ייצוג יתר ומתוכם:שנים עשר  .1

  תושבים מתוך  1,701,400ארבעה אזורי גלעין, הכוללים יחד אוכלוסייה של

 (.49.92%תושבי הגלעין ) 3,408,221

  3,165,012תושבים מתוך  510,900שמונה אזורי שוליים, הכוללים יחד אוכלוסייה של 

 (.16.14%תושבי השוליים )

 ורציונלי:ארבעה אזורים בעלי ייצוג פרופ .2

  3,165,012תושבים מתוך  388,900כולם אזורי שוליים, הכוללים יחד אוכלוסייה של 

 (.12.29%תושבי השוליים )
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 חמישה עשר אזורים בעלי ייצוג חסר ומתוכם: .3

  תושבים מתוך  1,837,300חמישה אזורי גלעין, הכוללים יחד אוכלוסייה של

 (.53.9%תושבי הגלעין ) 3,408,221

 תושבים מתוך  1,587,100שוליים, הכוללים יחד אוכלוסייה של  עשרה אזורי

 (.50.15%תושבי השוליים ) 3,165,012

 . חמישה עשר אזורים שאינם מיוצגים בכנסת כלל:4

  3,165,012תושבים מתוך  511,700כולם אזורי שוליים, הכוללים יחד אוכלוסייה של 

 (.16.17%תושבי השוליים )

 

 ם בחתך אחר:ניתן לסכם נתונים אלה ג

 מתושבי ישראל גרים באזורים בעלי ייצוג יתר. 2,212,300

 מתושבי ישראל גרים באזורים בעלי ייצוג פרופורציונלי. 388,900

 מתושבי ישראל גרים באזורים בעלי ייצוג חסר. 3,424,400

 מתושבי ישראל גרים באזורים חסרי ייצוג לחלוטין וכולם אזורי שוליים. 511,700

 

מתושבי ישראל חיים באזורים הסובלים  3,936,100ל שתי הקבוצות האחרונות מלמד כי חיבור ש

מליון  6.57מחוסר ייצוג מספיק בכנסת. מאחר שהאוכלוסייה הממוצעת בתקופת המחקר הינה 

תושבים, היקף זה מגיע לכדי שישים אחוזים מתושבי המדינה. הן אל מול הגלעין והן אל מול 

חסרי ייצוג מספק. חלוקת האוכלוסייה של אזורים אלו מוצגת בטבלה  השלטון אלו הם אזורים

 להלן:

 : אוכלוסיית גלעין ושוליים באזורים הסובלים מתת ייצוג17טבלה מספר 

 שוליים גלעין 

 1,587,100 1,837,300 ייצוג חסר

 511,700  ללא כל ייצוג

 2,098,800 1,837,300 ייצוג חסר או ללא ייצוג

 )כשישים אחוזים מתושבי ישראל( 3,936,100סר או ללא ייצוג סה"כ ייצוג ח
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 מקורות הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני המחקר

 

מתושבי השוליים חיים באזורים בעלי ייצוג חסר או היעדר ייצוג  66.3%הנתונים מלמדים כי 

 ג פרופורציונלי(.מהם נהנים מייצוג יתר )השאר חיים באזורים בעלי ייצו 16.4%כלל, ורק 

 : אחוז תושבים לפי רמת ייצוג בכנסת7תרשים מספר 

אחוז תושבים לפי רמת יצוג בכנסת

יצוג חסר

52%

 

 מקורות הנתונים: אתר הכנסת באינטרנט, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני המחקר

ממצאי בדיקת הייצוג ברזולוציה של ארבעים ושישה אזורים טבעיים מציגים תמונה שונה מזו של 

 מה תופעות עיקריות:המחקרים הקודמים ומלמדים על כ

תושבים.  511,700קיימים חמישה עשר אזורי שוליים שאין להם ייצוג בכנסת כלל, ובהם גרים 

חיים באזורים הסובלים מייצוג נמוך או מהיעדר ייצוג  –שישים אחוזים  –רוב תושבי המדינה 

חסרי ייצוג. בכנסת. שישים ושישה אחוזים מתושבי השוליים גרים באזורים בעלי ייצוג חסר או 

גם שיעור ניכר מאוכלוסיית אזורי הגלעין אמנם סובלים מייצוג חסר )חמישים ושלושה אחוזים(, 

אך בגלעין אזורים אלה סמוכים בדרך כלל ברצף אוכלוסייה לאזורי גלעין אחרים, לעומת יישובי 

הגלעין שוליים המרוחקים זה מזה. נוסף על כך, אזורי הגלעין נהנים מיתרונות מובנים של 

וזקוקים פחות מאזורי השוליים לייצוג פוליטי לצורך השגת פתרונות והישגים. מצב זה מחריף את 

הבעיה של חוסר ייצוג בקרב יישובי שוליים. אל מול אזורים אלה קיימת אוכלוסייה בהיקף של 

יתר גייצו  

34% 

8% גללא ייצו  

6% יפרופורציונאל גייצו  
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 23.4%-בגלעין ו 76.6%מיליון תושבים, הגרים באזורים הזוכים לייצוג יתר בכנסת, מתוכם  2.2

 בשוליים.

 

 2008-1999מפת ייצוג השוליים לעומת הגלעין בכנסת בשנים 

 

הצגה כרטוגרפית של ייצוג האזורים הטבעיים על גבי המפה המצורפת להלן מאפשרת לסכם את 

תושבים, אינם  511,700התוצאות: חמישה עשר אזורי שוליים, הכוללים יחד אוכלוסייה של 

צאים בשוליים הרחוקים, בעיקר בנגב וברמת הגולן, הגליל העליון מיוצגים בכנסת. כל אזורים נמ

והעמקים. גם ריבוי האזורים הנמצאים בייצוג חסר מודגם במפה, אם כי התמונה מראה שאזורים 

 אלה הם הן באזורי גלעין והן באזורי שוליים.

מרכזית מקור המפה והנתונים: נתוני אוכלוסייה ומפת חלוקה לאזורים טבעיים של הלשכה ה

 .לסטטיסטיקה, אתר הכנסת באינטרנט, נתוני המחקר

 פעילותם המעשית של חברי כנסת מן הפריפריה לטובת הפריפריה

עד כה נמצא שקיימים הבדלים משמעותיים בעוצמתם בייצוגם של אזרחים בכנסת לפי מקום 

נהנים מייצוג חסר. מגוריהם: ישנם אזורים ללא ייצוג ואזורים בעלי ייצוג יתר, ומצד שני אזורים ה
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השנים האחרונות  25כמו כן, נמצא שאזורי הפריפריה במדינת ישראל הכפילו את כוחם במהלך 

והגיעו בממוצע בעשור האחרון לשוויון עם אזורי המרכז. לכאורה, אלו הן חדשות טובות 

 השתפר?  אכןלפריפריה, אך האם מצבה של הפריפריה 

יפור מצב הפריפריה, ייצוג האזור בכנסת הינו תנאי מחקר זה יוצא מנקודת הנחה שלצורך ש

 (Pitkin, 1972)הכרחי. האם הייצוג כפשוטו הינו גם תנאי מספיק? האם ייצוג מסוג נוכחות 

מבטיח את האינטרסים של הפריפריה, או שמא צריך לבחון את המידה בה חברי הכנסת מממשים 

צוג רעיוני(? על מנת לענות על שאלה זו, את התקוות שתלו בהם תושבי האזור ממנו הם באים )יי

יש צורך לבחון באיזו מידה חברי כנסת מן הפריפריה אכן פעילים בכנסת למען האזור אותו הם 

לכאורה מייצגים. שאלה זו מתחדדת לנוכח העובדה שישראל הינה הדמוקרטיה היחידה ללא 

הגיע למעמדו כתוצאה  מרכיב אזורי בבחירות לכנסת. המשמעות היא שחבר כנסת, אפילו אם

מתמיכת הבוחרים באזור בו פעל וממנו הגיע, אינו תלוי עוד בבוחרי אותו אזור על מנת להיבחר 

שוב. מצב זה, בו חבר הכנסת מאזור מסוים אינו חייב לדווח לבוחריו מאותו אזור )היעדר 

ה נבחנה אחריותיות(, טומן בחובו פוטנציאל להזנחה פרלמנטרית של אזורי שוליים. הסוגי

 באמצעות בדיקת הצעות חוק פרטיות שהגישו חברי הכנסת.

 התפלגות לפי נושאים ומגישים )ביחס לפריפריה( –: הצעות חוק פרטיות 18טבלה מספר 

 

 הערות מס' הצעות נתונים

 17עד  15כנסות  2008 – 1999בין השנים  10,000-כ סה"כ הצעות חוק פרטיות

  600-כ מתוכן, בנושאי הפריפריה

מתוכן, בעלות פוטנציאל 

 לקידום הפריפריה

 לפי ההגדרה לעיל 93

מתוכן, הוגשו על ידי ח"כים 

 מהמרכז

 חברי כנסת 14על ידי  23

מתוכן, הוגשו על ידי ח"כים 

 מהפריפריה

 הצעה אחת בלבד  18חברי כנסת, מתוכם  32על ידי  70

 לקידום הפריפריה לא הגישו הצעות 73מתוכם  105 סה"כ ח"כים מהפריפריה

 לא הגישו הצעות לקידום הפריפריה 111מתוכם  125 סה"כ ח"כים מהמרכז
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 סיכום ומסקנות

מחקר זה בא לבדוק את התמורות במידת הייצוג בכנסת של אזורים שונים בישראל, כאינדיקציה 

סת מן לאי שוויון מרחבי בעוצמת האזרחים. בנוסף, נבדק היקף פעילותם המעשית של חברי הכנ

הפריפריה למען הפריפריה. השערת היסוד של המחקר הייתה שאזורי הגלעין החזקים מיוצגים 

 בכנסת יותר מאזורי השוליים החלשים, באופן יחסי לגודל האוכלוסייה באזורים אלה..

השנים האחרונות הכפילו אזורי השוליים את כוחם היחסי  25-הממצא הבולט ביותר מראה כי ב

חברי כנסת, על חשבון הגלעין. התופעה של הכפלת כוח השוליים מתפרסת  58 -ל 25-בכנסת, מ

על פני רוב הנפות, מצפת בצפון ועד באר שבע בדרום, עם משקל יתר לאיו"ש ואשקלון. חשוב 

לציין כי השוליים הכפילו את כוחם על אף שבתקופה האמורה הורחב השטח המוגדר כגלעין על 

הוגדרו ערים כפתח תקווה, רעננה וכפר סבא  1983חקר משנת חשבון השוליים. כך למשל, במ

כשוליים, ובמחקר הנוכחי הוגדרו כחלק מן הגלעין. מצד שני יש לציין את אזור יהודה ושומרון 

 ובמחקר הנוכחי הינו חלק מן השוליים. 1983שלא נכלל במחקר משנת 

קטורים המזוהים ביותר עם הכפלת כוח השוליים בכנסת נבעה מגידול במספר חברי הכנסת מן הס

השוליים: מזרחים, עולים חדשים וערבים. העלייה התלולה ביותר הייתה במספר חברי הכנסת 

. במבט רחב יותר, מאז הכנסת הראשונה צמח 40-ל 19-המזרחים הבאים ברובם מהשוליים, מ

הדיון. ח"כים. הרקע לנושא זה יורחב בהמשך  40-ל 10-ייצוג האוכלוסייה המזרחית בכנסת מ

חברי כנסת בממוצע בתקופת המחקר. התבססות  10-אוכלוסיית העולים החדשים הוסיפה לכוחה כ

העולים ממדינות חבר העמים הייתה מהירה יחסית בתחומים רבים, כולל השתלבות מהירה 

בפוליטיקה הישראלית. הרקע להתבססות המהירה טמון בנקודת הפתיחה הגבוהה מבחינת רמת 

חברי  12-ל 7-ציה של עולים אלה. האוכלוסייה הערבית הגדילה את ייצוגה מההשכלה והמוטיב

כנסת בממוצע בתקופת המחקר. עליה זו נובעת הן מעליה במספר המצביעים כתוצאה משיעור 

הריבוי הטבעי, והן מנטייה גוברת והולכת של האוכלוסייה הערבית להשתתף בבחירות לכנסת. 

ייה גוברת של המפלגות הגדולות לכלול נציגי פריפריה הגידול בכוח השוליים נבע גם מנט
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ברשימות לכנסת על מנת למשוך קולות מצביעים מן השוליים, וכמו כן, תרמה לתהליך צמיחת 

 ההתיישבות באיו"ש.

גורם נוסף להרחבת ייצוג השוליים בכנסת הוא צמיחת גושי התיישבות חדשים, כגון מודיעין, 

ועוד. מנגד, ככל שעלה כוחן של מפלגות הימין, ירד כוחה של  מכבים רעות, שוהם, כוכב יאיר

חיפה, שהייתה ידועה בעבר בנטייה לצד השמאלי של המפה הפוליטית ועל כך זכתה לכינוי "העיר 

האדומה". ירידת כוחה של חיפה הביא אותה למצב מובהק של ייצוג חסר, על אף היותה עיר 

נציאלית של תושבי האזורים וקבוצות האוכלוסייה: גלעין. כל אלה משליכים על העוצמה הדיפר

)או מעט יותר עקב חילופי גברי( חברי כנסת בכל  120העוצמה במקרה זה נמדדת בסכום סופי של 

קדנציה, וגידול בעוצמה של קבוצה או אזור יבואו על חשבון קבוצה או אזור אחרים )משחק סכום 

 אפס(.

קיימים סימנים לכך שהגלעין העסקי והחברתי איבד  מצריכה מחקר נפרד:התופעה נוספת קיימת 

עניין בכנסת. חשיבות הפעילות הפוליטית ירדה והאליטה מוצאת דרכים חדשות לפעול להשפעה 

וקידום אינטרסים. קבוצות האליטה מצאו לעצמן מקורות עוצמה אחרים, בין אם במסלולים 

בשכלול המתכונת הידועה בכינויה  נפרדים עוקפי שלטון ובין אם ביכולות השפעה על השלטון,

 "קשרי הון ושלטון".

הקבוצה בעלת הצמיחה המרשימה ביותר ברמת הייצוג בכנסת הינה יוצאי עדות המזרח, אשר 

בכנסת הראשונה. צמיחה זאת בייצוג  10חברי כנסת, לעומת  40לייצוג של  14-הגיעו בכנסת ה

פתח בתחומי חיים רבים. ההסבר העצימה את המזרחים בישראל והעמידה אותם בעמדות מ

לצמיחה קשור למספר מאפיינים ספציפיים מבחינת מוביליות חברתית. מאפיינים אלה נובעים 

ברובם מן ההיסטוריה של מדינת ישראל כמדינת הגירה בעלת אוכלוסייה מגוונת מבחינת מוצא 

היושבים בה  )עולים מארצות רבות, אשכנזים ומזרחים, חדשים וותיקים( ומבחינת מיעוטים

)ערבים( ומערכת היחסים בינם לבין האוכלוסייה היהודית. המוביליות בישראל הינה ברמה גבוהה 

(. במחקר נוסף בדק יעיש Yaish 2000האופיינית למדינות המתועשות והינה יציבה לאורך זמן )



 ד"ר אסף בקר
 

148 

 

מחקרו את הקשר בין מעמד עולים בארצות מוצאם לבין מעמד ילדיהם בארץ היעד )הדור השני(. 

מצא שההגירה לכשעצמה אינה הגורם למוביליות הגבוהה הקיימת בישראל, אך כל גל הגירה 

(. ממצא חשוב נוסף של יעיש מראה שהמקור האתני של Ibidשינה את מבנה המעמדות בישראל )

אי שוויון ההזדמנויות הקיים בישראל נובע מהתהליך ההיסטורי של העלייה וקליטתה בישראל, 

של כל עלייה )בעיקר ההבדלים מן העלייה החלשה מצפון אפריקה בשנות החמישים ומן האופי 

לעומת העלייה החזקה ממדינות חבר העמים בשנות התשעים(. להבדלים אלה משמעות לגבי 

פוטנציאל המוביליות של בני כל עלייה, שאכן מומש בהמשך על ידי העולים ממדינות חבר העמים 

 (.1999ן )גיטלמן, צ., גולדסטיין, ק., שמיהרו להתבסס ולעבור לגלעי

פוליטית ניתנת להשגה בעיקר באמצעות מפלגות או תנועות חברתיות. במערכת -מוביליות אתנית

רב מפלגתית, אתניות ומיקום הינם בסיס עיקרי לגיוס תמיכה פוליטית. אפשרות זאת יעילה 

של תפקידים או נגישות במיוחד כאשר המועמד האתני, או המפלגה, מבטיחים הטבות בצורה 

(. ישראל הינה מדינה הטרוגנית Tzfadia, E. and Yiftachel, O. 2003למקבלי ההחלטות )

 ,.Hodge, Rבעלת שונות אתנית רבה המאפיינת מדינות מהגרים כמו קנדה, אוסטרליה וארה"ב )

Kraus, V. and Matras, J. 1990והערבים  (. שונות זו אינה מתייחסת רק להבדל בין היהודים

והקונפליקט המתמשך ביניהם. השונות האתנית בין הקהילות היהודיות השונות אינה פחותה מן 

ההבדלים בין היהודים לערבים. שונות אתנית זאת מגבירה את השונות בפוטנציאל המוביליות בין 

ליות הקבוצות השונות. יחד עם זאת, ישראל הינה כור ההיתוך של כל הקהילות היהודיות, והמובי

 החברתית הינה חלק מתהליך זה של יצירת חברה חדשה.

הגירה הינה כוח מניע במוביליות: תחילה מוביליות כלפי מטה של המהגרים בהגיעם לארץ היעד 

)לעומת מעמדם בארץ המוצא(, ובהמשך התבססותם ובעיקר מוביליות כלפי מעלה של הדור השני 

(Yaish 2002החברה הישראלית מאופיינת בר .) יבוד בעל צביון עדתי, אשר בו המזרחים

(. לדברי יער, נתון פתיחה חשוב 1986כלכלית )יער -נמצאים בתחתיתה של ההיררכיה החברתית

למצב זה הינו רמת ההשכלה הנמוכה יותר של המזרחים לעומת האשכנזים. נתון זה מהווה לכאורה 

(. The Credential Society Theoryמחסום למוביליות על פי "תאוריית החברה המסמיכה" )
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תיאוריה זו טוענת להתגבשותן של קבוצות סטאטוס יוקרתיות על רקע השכלתי. כלומר, חברה 

שבה תעודות השכלה מהוות קריטריון ראשוני בהצבה תעסוקתית, ללא התחשבות ביכולתו 

נמוכות האישית של הפרט. האינטרס המרכזי של קבוצות אלו הוא שמירת גבולותיהן מפני קבוצות 

יותר. האמצעי לכך הוא העלאת דרישות ההשכלה לצורך כניסה לתעסוקות היוקרתיות השונות. 

העלאת דרישות ההשכלה מביאה להתפשטות ההשכלה וגם מונעת מאלו שנמוכים סיכוייהם להגיע 

; יעקוב 1992להשכלה גבוהה חדירה לתעסוקה יוקרתית ולסטאטוס שנלווה אליה )אברהם יוגב, 

 (. 1993נהון,

( מציג את ההשכלה והניסיון הציבורי כגבולות וכמחסומים המדירים קבוצות 1985גם שפירא )

מסוימות ממושבי השלטון. יער מציע מסלול אלטרנטיבי למסלול ההשכלה הפורמלית, האופייני 

כלכלית כלפי -כמו החברה הישראלית. מסלול זה מוכר כאמצעי לניעות סוציו ל"חברה מסמיכה"

(: יזמות פרטית, דהיינו השתייכות לסקטור העצמאיים, באופן Upward Mobilityמעלה )

המאפשר ניעות כלפי מעלה, כמסלול אלטרנטיבי למסלול ההשכלה המקובל, ליחידים מזרחיים 

(. על קיומם של מסלולי ניעות אחרים, "עוקפי השכלה", אפשר ללמוד 1986שהצליחו )יער 

מיעוטים אתניים שבחרו באפיק ההשתלבות בספורט ממחקרים שנערכו בארה"ב בקרב בני 

כלכלית. גם בישראל -המקצועני כאמצעי להיחלצות ממיקומם הנחות על הסקאלה החברתית

נצפתה תופעה דומה של הצטרפותם ונהייתם של בני נוער מזרחיים אחר עשיית "קריירה" 

פתחה דרך בפני מזרחים בכדורגל. גם המסלול הפוליטי הינו למעשה מסלול עוקף השכלה, ובכך נ

 להגיע אל הכנסת.

יער מציין כי הצלחה זו היא פרי תהליך של סלקציה חיובית, שכן למזרחים יש קושי לחדור אל 

שורות היזמים ורק האמביציוזיים, ה"משיגנים" מביניהם עשו זאת. על פי סולם הערכים 

רתי, המחייבים השקעות חב-"המזרחי", "עדיפה הצלחה כלכלית על הישגים של סטאטוס מקצועי

הערכים של שתי העדות )כשהאשכנזית מדגישה את היתרון -בחינוך והשכלה". ההבדלים בסולמות

בהשכלה(, מסבירים את המשיכה של מסלול היזמות הפרטית, במיוחד בעבור המזרחים, כתואמת 

של  (. ככל שגדל מספר שנות הלימוד1986את התפיסה התרבותית המושרשת בתוך עדתם )יער 
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המזרחים ומצטמצם הפער לעומת האשכנזים, כך חל פיחות בחשיבותו של מרכיב ההשכלה 

 (.2000, ג'רבי איריס ולוי גל 1993בקביעת הסיכויים של הפרט בשוק העבודה )יעקוב נהון 

תוצאות נוספות במחקר מציגות סדרה של נתונים ביחס למפת העוצמה האזרחית על פי 

 אזורים:

אזורים, כולם אזורי שוליים, אשר להם אין ייצוג בכנסת כלל, ובהם גרים  קיימים שלושה עשר

תושבים. אזורים אלה כוללים את רוב הנגב ורמת הגולן, ואזורים נוספים המוצגים  455,000

חיים באזורים הסובלים מייצוג  – 59% –במפת האזורים הטבעיים לעיל. רוב תושבי המדינה 

זורים אלה אינם מרוכזים בטריטוריה אחת אלא מפוזרים על פני נמוך או היעדר ייצוג בכנסת. א

מיליון תושבים, הגרים באזורים הזוכים  2.1רוב חלקי הארץ. במקביל, קיימת אוכלוסייה בהיקף 

 לייצוג יתר בכנסת. 

אזורים טבעיים, אכן  46-בדיקה זו ברזולוציה גבוהה שנערכה לראשונה במחקר זה, בחלוקה ל

ים ניכרים בין אזורים מבחינת ייצוגם בכנסת. אולם, אין קורלציה בין הבדלים מראה כי יש הבדל

אלה לבין הגדרתו של אזור כגלעין או שוליים: בחלוקת האזורים לקבוצות לפי רמת הייצוג, נמצאו 

בכל קבוצה אזורי גלעין מובהקים ואזורי שוליים מובהקים, לעיתים בחלוקה כמעט שווה )למעט 

יוצגים כלל, שהינם כולם אזורי שוליים(. ממצא זה מראה גם כי למרות האזורים שאינם מ

שבישראל שיטת הבחירות אינה מקנה משקל אלקטורלי לפי אזורים, רוב האזורים, כולל אזורי 

שוליים, בכל זאת מיוצגים בכנסת )וכאמור, משקלם אף עלה משמעותית(. תופעה זו נובעת מן 

בכל הרמות, הבדיקה על  אל, טרם הקמתה ומאז שהוקמה.ההיסטוריה הספציפית של מדינת ישר

פני שלוש כנסות אינה מראה קו מגמה ברור. היעדר מגמה מצביע על יציבות הנתונים לאורך 

  תקופת המחקר.

 השינויים בייצוג אזורים שונים בכנסת והשלכותיהם על עוצמת האזרחים באותם אזורים

בחקר אי שוויון אזורי: חלוקה לגלעין ושוליים. יחד מחקר זה בוצע ברובו על פי חלוקה מקובלת 

עם זאת, הבדיקה נעשתה גם על פי מחוזות, נפות ואזורים טבעיים, על מנת לבחון את התופעה 
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באופן שאינו תלוי בחלוקה לגלעין ושוליים. התוצאה הבולטת ביותר מראה כי השוליים הכפילו 

בכך תוספת משמעותית לכאורה לעוצמת השנים האחרונות, ויש  25את כוחם בכנסת במהלך 

האזרחים בשוליים, שהייתה נמוכה ובלתי מיוצגת בעשורים הראשונים של מדינת ישראל. 

התופעה של גידול מספר חברי הכנסת מן השוליים אינה מרוכזת באזור ספציפי אלא מפוזרת על 

ליות התופעה באופן פני אזורים רבים מצפת בצפון ועד באר שבע בדרום. פיזור זה מעיד על כל

שאינו קשור באספקטים של אזורים ספציפיים. הסבר התומך בתופעה הינו שילוב של מדינת 

מהגרים עם מדיניות של פיזור אוכלוסייה. שילוב זה הביא לכך שהמדינה, בראשית ימיה, הפנתה 

באופן אדמיניסטרטיבי כפוי את האוכלוסייה החלשה של העולים לאזורי פריפריה בהתאם 

למדיניות פיזור האוכלוסייה. התוצאה הייתה ריכוז של אוכלוסייה מוחלשת בשוליים, בנוסף 

לתכונה אינהרנטית של שוליים חלשים בהגדרה. הפן השני של התהליך, התחזקות השוליים, נובע 

ממעבר אוכלוסיית המהגרים משלב ההישרדות וההתערות בארץ חדשה, לשלב התבססות וצמיחה. 

בקרב הדור השני ובהמשך גם הדור השלישי למהגרים. התחזקות זאת, בעיקר בפן שלב זה התחזק 

הפוליטי, נאלצה להתמודד עם מכשולים שהציב הממסד הוותיק, שלא שש לוותר על העוצמה 

הצנטרליסטית שבידו. תהליך התגברות אוכלוסיית השוליים על מחסומים אלה ניזון בשנות 

ת כוחות השוליים ברמה הלוקאלית על ידי מפלגת חירות, השבעים של המאה הקודמת מגיוס תמיכ

אשר עם עליית הליכוד לשלטון בסוף שנות השבעים תורגמה למעבר ישיר אל הפוליטיקה 

הארצית ואל לב השיח הלאומי. בתהליך זה הגיעו אל הכנסת פוליטיקאים צעירים רבים אשר 

רמה המוניציפלית, ומשם במסלול טופחו תחילה על ידי מפלגת החירות, ובהמשך על ידי ש"ס ב

 מוביליות ישיר אל הכנסת תוך עקיפת האליטות האשכנזיות.

מקורות הגידול של ייצוג השוליים בכנסת השפיעו בקצב גובר והולך על התמהיל המצרפי של 

אוכלוסיות מובהקות של השוליים:  3-חברי כנסת על חשבון הגלעין מקורו ב 33-הכנסת. הגידול ב

ים ומזרחים. המצב החדש שנוצר לאחר הכפלת כוח השוליים בכנסת, והרכב מקורות עולים, ערב

הגידול, אמורים להוות אלמנטים חשובים בתהליך ההעצמה של אזרחי הפריפריה. אולם, כביקורת 

אל מול שיפור זה ראוי להעלות את סוגיית פעילותם של חברי הכנסת מן השוליים: האם עצם 

ח את פעילותם למען השוליים ולמען מגזרי השוליים מהם הגיעו? תמונת היותם בני השוליים מבטי
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הייצוג החדשה הינה תנאי הכרחי, אך האם היא גם תנאי מספק, או שמא יש צורך בתנאים 

משלימים? הביקורת מחריפה אל מול מבט על התופעה במונחים של הגירה פנימית: מעבר 

וכלוסייה החזקה שהצליחה להתבסס ולעבור, אוכלוסייה מן השוליים אל הגלעין כולל את הא

והחלשים יותר נותרים מאחור בתהליך שמוסיף לחולשת הפריפריה. גם מוביליות של פוליטיקאים 

מהרמה המוניציפלית אל הכנסת מהווה למעשה מעבר של אלו מהם שהצליחו, ואילו האחרים שלא 

כל אלה ניתן להוסיף תאוריות הצליחו נותרים מאחור בפריפריה שעוצמתה הפוליטית נחלשה. ל

של מוביליות חברתית האומרות שמוביליות כלפי מעלה כוללת אימוץ נורמות של היעד תוך 

התנתקות מן המוצא. תאוריות אלה מחזקות את החשש שחברי כנסת מן השוליים לא ייצגו נאמנה 

רכיב אזורי. את כור מחצבתם. חשש זה מתחזק עקב שיטת הבחירות בישראל, אשר לא קיים בה מ

שיטה כזאת למעשה מנתקת את הזיקה הפוליטית בין הפוליטיקאי שהגיע מן השוליים לבין המקום 

בו צמח. על פי תאוריית השאפתנות, פוליטיקאי יתכנן את מעשיו על פי תרומתם לבחירתו החוזרת 

ין בעתיד. בשיטת המשטר הקיימת, פעילות למען השוליים אין בה תגמול פוליטי, ולמעשה א

לפוליטיקאים מוטיבציה מרכזית לעסוק בה. סעיפי ביקורת אלה מביאים למסקנה שהגידול במספר 

חברי הכנסת מן השוליים יש בו פוטנציאל רב לשיפור מצב השוליים ולהעצמת האזרחים 

בפריפריה, אך פוטנציאל זה מוחלש בשיטת השלטון הקיימת, אשר אין בה מרכיב אזורי בבחירות 

 לכנסת.

ת המחקר מהוות בסיס אמפירי לדיון בהשלכות פוטנציאליות של האפשרות להנהגת מודלים תוצאו

שונים של בחירות אזוריות בישראל על צמיחת הפריפריה והקטנת אי השוויון האזורי בעוצמת 

 אזרחי מדינה.
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 פוליטית -שינויים במפה הגיאו –מוסף 

המרחבית של העוצמה  השפעת תוצאות הבחירות לכנסת השמונה עשרה על החלוקה

 הפוליטית

לאחר סיום המחקר לגבי כנסות חמש עשרה עד שבע עשרה, נערכו הבחירות לכנסת השמונה 

עשרה. מבט ראשוני על ההיבטים המרחביים של תוצאות הבחירות, בהשוואה לתוצאות המחקר, 

תושבים הראה מספר שינויים שחלקם מצביעים על מגמות. השינוי הבולט ביותר הינו במספר ה

 511-הגרים באזורים שאינם מיוצגים בכנסת. בשלוש הכנסות האחרונות מספר זה הגיע בממוצע ל

אלף תושבים. בכנסת השמונה עשרה הוכפל מספר התושבים הגרים באזורים שאינם מיוצגים 

בכנסת והגיע כמעט למיליון, רובם מרוכזים בנגב מדרום לבאר שבע, בגולן ובגליל העליון. בנוסף, 

מיליון גרים באזורים  2.6-מיליון תושבים גרים באזורים הנמצאים בייצוג חסר בכנסת, ו 2.3

 הנהנים מייצוג יתר, כפי שמוצג בטבלאות ובמפה להלן.

 : מצב הייצוג האזורית של האזרחים בכנסת השמונה עשרה. 19טבלה מספר 

 אחוז מהאוכלוסייה תושבים באלפים מצב ייצוג

 35.9% 2,600.1 ייצוג יתר

 18.6% 1,345.30 ייצוג פרופורציונלי

 32.0% 2,318.70 ייצוג חסר

 13.5% 979 ללא ייצוג

   7,243.1 סה"כ תושבים 

 מקורות הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני המחקר

 

משמעות הממצאים נוגעת לסיכוי של כל אזור לקבל ייצוג הולם בדיונים הנוגעים להקצאת 

יים עליהם מתחרים האזורים השונים, ובהם זוכים אלה מהם המיוצגים על ידי משאבים לאומ

מרחביים. החרפת מצב הייצוג מהווה תזכורת לכך שישראל הינה  -אינטרסים פוליטיים
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הדמוקרטיה היחידה בעולם ללא מרכיב אזורי בשיטת הבחירות. במצב כזה, אזורים בעלי ייצוג 

 בון אזורים אחרים.גדול נהנים ממשאבים לאומיים על חש

לכל אזור יש אינטרסים הקשורים במיקומו: תחבורה, תעסוקה, חינוך, בריאות, איכות הסביבה 

ועוד אינטרסים רבים שפיתוחם כרוך בהקצאת משאבים לאומיים. הקצאת משאבים לאומיים הינה 

ים משחק סכום אפס: השקעה באזור אחד תמיד תהיה על חשבון השקעה באזורים אחרים המתחר

על אותם משאבים. ככל שאזור מיוצג יותר בכנסת, כך גדל הסיכוי להקצאת משאבים לטובת 

האזור על חשבון אזורים אחרים לאורך זמן. אזור שאין לו בממשל נציגים אינטרסנטים, אין מי 

שיקדם את האינטרסים שלו ויביא להשקעות בתשתית האזור באופן ספציפי. אם היה בשיטת 

אזורי, הייצוג הגיאוגרפי היה אחיד יותר וחברי הכנסת מכל אזור היה פועלים הבחירות מרכיב 

 למען האזור שלהם על מנת להיבחר שוב.

 18-: ייצוג לפי אזורים טבעיים בכנסת ה20טבלה מספר 

 

 expected index תושבים לח"כ ח"כים קוד אזור טבעי תושבים באלפים

 7.9 0.3 7.7 2 244 אזור איילון 15.3

 2.5 2.4 24.3 6 614 אזור אשקלון 145.8

 2.4 4.6 25.1 11 0 יו"ש 276.1

 2.4 0.4 25.2 1 231 עמק בית שאן 25.2

 2.0 3.9 29.8 8 421 דרום השרון 238.4

 1.6 8.5 36.7 14 511 אביב-תלאזור  513.9

 1.6 13.3 38.1 21 111 הרי יהודה 801.0

 1.5 0.7 40.9 1 622 אזור בשור 40.9

41.9 
גליל תחתון 

 מזרחי
222 

1 41.9 0.7 1.4 

261.8 
אזור ראשון 

 לציון
442 

6 43.6 4.3 1.4 

 1.4 1.4 43.7 2 243 אזור יחיעם 87.3

 1.2 0.8 50.1 1 611 אזור מלאכי 50.1

 1.2 1.7 51.5 2 323 הר אלכסנדר 102.9

 1.1 4.6 55.4 5 431 אזור לוד 276.8

 1.1 0.9 57.0 1 221 כנרות 57.0

 1.0 4.8 57.8 5 411 מערב השרון 289.2
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 1.0 1.0 58.6 1 612 אזור לכיש 58.6

 1.0 3.0 60.5 3 241 אזור שפרעם 181.6

 1.0 1.0 63.1 1 234 עמק יזרעאל 63.1

 0.9 1.1 66.4 1 246 אזור עכו 66.4

 0.9 5.8 70.5 5 422 אזור פתח תקווה 352.6

 0.8 3.7 73.5 3 441 אזור רחובות 220.6

 0.8 6.5 78.7 5 512 אזור רמת גן 393.6

 0.7 1.5 91.8 1 412 מזרח השרון 91.8

 0.6 6.5 97.5 4 623 אזור באר שבע 390.1

 0.6 3.4 103.5 2 613 אזור אשדוד 207.0

 0.5 8.7 131.9 4 311 אזור חיפה 527.5

293.0 
-הרי נצרת

 תירען
237 

2 146.5 4.9 0.4 

 0.3 3.2 195.1 1 324 אזור חדרה 195.1

 0.0 1.5   0 112 שפלת יהודה 88.3

 0.0 0.6   0 211 עמק חולה 35.2

44.6 
גליל עליון 

 מזרחי
212 

0   0.7 0.0 

 0.0 0.3   0 213 אזור חצור 19.6

 0.0 0.2   0 232 עמק חרוד 10.8

 0.0 0.2   0 233 רמת כוכב 11.2

 0.0 0.5   0 235 אזור יקנעם 29.5

 0.0 0.1   0 236 רמת מנשה 4.4

 0.0 1.7   0 242 אזור כרמיאל 105.4

 0.0 1.5   0 245 אזור נהרייה 89.9

 0.0 0.2   0 291 חרמון 11.3

 0.0 0.2   0 292 גולן צפוני 13.7

 0.0 0.2   0 293 גולן תיכוני 9.4

 0.0 0.1   0 294 גולן דרומי 6.2

 0.0 0.4   0 321 חוף הכרמל 23.5

22.2 
כרון אזור זי

 יעקב
322 

0   0.4 0.0 

 0.0 5.1   0 513 אזור חולון 308.9

 0.0 0.6   0 621 אזור גרר 38.2

 0.0 0.0   0 624 אזור ים המלח 1.2

 0.0 0.9   0 625 הערבה 52.2

 0.0 0.9   0 626  הר הנגב 53.3
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       7,243.6סה"כ 

 נתוני המחקר מקורות נתוני הטבלה והמפה: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

 

המפה המצורפת בנויה על גבי מפת בסיס של הלמ"ס ומספקת תצוגה כרטוגרפית הממחישה את 

 הנתונים.
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   17עד  15 : חברי כנסת מן הגלעין בכנסות1נספח מספר 

        

 סיעה אחרונה אוכ' מקום מגורים  ארץ לידה  לאום מוצא שם משפחה  שם פרטי 

 מימד-עבודה 733329 ירושלים רומניה 1 2 אביטל קולט

 מרץ 384399 אביב-תל ישראל 1 2 אבן עוזי

 קדימה 222041 ראשון לציון ישראל 1 1 אברהם רוחמה

 קדימה 733329 ירושלים ישראל 1 2 אולמרט אהוד

 א"ל מפד"ל 733329 ירושלים ישראל 1 2 אורלב זבולון

 שס 733329 ירושלים ישראל 1 1 אטיאס אריאל

 יהדות התורה 733329 ירושלים ישראל 1 2 אייכלר ישראל

 קדימה 733329 ירושלים ישראל 1 1 איציק דליה

 גיל 384399 אביב-תל לישרא 1 2 איתן רפי

 שס 733329 ירושלים אלג`יר 1 1 אמסלם חיים

 מימד-עבודה 733329 ירושלים ישראל 1 2 אנג`ל אורנה

 ליכוד 3313 סביון ליטא 1 2 ארנס משה

 מרץ 384399 אביב-תל ישראל 1 2 ביילין יוסי

 ליכוד 2798 רמת אפעל ישראל 1 2 בלומנטל נעמי

 מימד-עבודה 222041 ראשון לציון עיראק 1 1 ראליעז-בן בנימין )פואד(

 מימד-עבודה 384399 אביב-תל הודו 1 1 מנחם-בן אלי

 ישראל אחת 81265 כפר סבא מרוקו 1 1 עמי-בן שלמה

 קדימה 733329 ירושלים ישראל 1 2 ששון-בן מנחם

 גיל 81265 כפר סבא מרוקו 1 1 בן יזרי יעקב

 שס 733329 ירושלים ישראל 1 1 בניזרי שלמה

 קדימה 785 עילית-מוצא ישראל 1 2 און-בר רוני

 מרץ 384399 אביב-תל אוקראינה 1 2 ברונפמן רומן

 קדימה 266280 חיפה צ'כוסלובקיה 1 2 ברזניץ שלמה

 שינוי 384399 אביב-תל ישראל 1 2 בריזון רוני )אהרון(

 שינוי 384399 אביב-תל ברה"מ 1 2 בריילובסקי ויקטור

 ישראל אחת 733329 ירושלים ישראל 1 2 עםבר עוזי

 ישראל אחת 384399 אביב-תל ישראל 1 2 ברק אהוד

 א"ל מפד"ל 733329 ירושלים עיראק 1 1 גבאי אליהו

 ליכוד 167080 חולון ישראל 1 1 גבריאלי ענבל

 דמו' לשלום 733329 ירושלים ישראל 1 2 גוז`נסקי תמר

 מרץ 184196 פתח תקווה ברה"מ 1 2 גלאון זהבה

 גיל 222041 ראשון לציון ישראל 1 2 גלזר אלחנן

 יהדות התורה 147941 בני ברק ישראל 1 2 גפני משה

 מימד-עבודה 266280 חיפה ישראל 1 2 דוברין נטע
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 שינוי 222041 ראשון לציון ישראל 1 2 דורון חמי

 קדימה 384399 אביב-תל ישראל 1 2 דותן עמירה

 ישראל אחת 384399 אביב-תל ישראל 1 2 דיין יעל

 קדימה 384399 אביב-תל ישראל 1 2 הירשזון אברהם

 יהדות התורה 147942 בני ברק רומניה 1 2 הלפרט שמואל

 קדימה 22974 מבשרת ציון ישראל 1 2 הנגבי צחי

 מימד-עבודה 384399 אביב-תל ישראל 1 2 הרצוג יצחק

 מימד-דהעבו 22974 מבשרת ציון ישראל 1 2 וילנאי מתן

 שס 733329 ירושלים ישראל 1 1 זאב נסים

 איחוד לאומי 384399 אביב-תל ישראל 1 2 זאבי רחבעם

 גיל 129658 רמת גן ישראל 1 2 זיו יצחק

 שינוי 266280 חיפה ישראל 1 2 זנדברג אליעזר

 שס 733329 ירושלים ישראל 1 1 חוגי עופר

 מרץ 733329 ירושלים ישראל 1 2 חזן נעמי

 מימד-עבודה 384399 אביב-תל ישראל 2 0 חילו אדיהנ

 שינוי 266280 חיפה ישראל 1 2 חן רשף

 דמו' לשלום 384399 אביב-תל ישראל 1 2 חנין דב

 ישראל ביתנו 13980 טבעון סוריה 1 1 חסון ישראל

 קדימה 222041 ראשון לציון ישראל 1 1 טל דוד

 שינוי 733329 ירושלים אוקראינה 1 1 יאסינוב יגאל

 מימד-עבודה 222041 ראשון לציון ישראל 1 1 יחזקאל אברהם

 מימד-עבודה 384399 אביב-תל ישראל 1 2 יחימוביץ שלי

 שינוי 384399 אביב-תל ישראל 1 2 יצחק פריצקי יוסף

 קדימה 184196 פתח תקווה ישראל 1 2 יצחקי אביגדור

 שס 733329 ירושלים ישראל 1 1 ישי אליהו

 איחוד לאומי 36785 רמת השרון ישראל 1 1 כהן אליעזר

 יהדות התורה 147940 בני ברק ישראל 1 1 כהן יעקב

 ישראל אחת 384399 אביב-תל עיראק 1 1 כהן רענן

 מרץ 22974 מבשרת ציון עיראק 1 1 כהן רן

 עם אחד 222041 ראשון לציון עיראק 1 1 כהן אילנה

 ודליכ 266280 חיפה ישראל 1 1 כחלון משה

 ישראל אחת 13980 קריית טבעון ישראל 1 2 כץ יוסי

 שינוי 84129 הרצליה ישראל 1 2 לבני אתי

 קדימה 384399 אביב-תל ישראל 1 2 לבני ציפי

 קדימה 384399 אביב-תל ישראל 1 2 לבנת לימור

 שינוי 104545 רחובות ישראל 1 2 ליבוביץ אילן

 יהדות התורה 733329 ירושלים גרמניה 1 2 ליצמן יעקב
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 מפדל 19013 גבעת שמואל ישראל 1 2 לנגנטל נחום

 ליכוד 72832 רעננה ישראל 1 2 לנדאו עוזי

 שינוי 384399 אביב-תל יוגוסלביה 1 2 לפיד יוסף )טומי(

 חדש 266280 חיפה ישראל 2 0 מח`ול עסאם

 המרכז 384399 אביב-תל ישראל 1 2 מילוא רוני

 ישראל ביתנו 222041 ן לציוןראשו ברה"מ 1 2 מילר אלכס

 ישראל ביתנו 222041 ראשון לציון ברה"מ 1 2 מיסז`ניקוב סטס

 מימד-עבודה 733329 ירושלים דנמרק 1 2 מלכיאור מיכאל

 ליכוד 129658 רמת גן ישראל 1 1 מנע דוד

 ליכוד 733329 ירושלים ישראל 1 2 מצא יהושע

 ימדמ-עבודה 266280 חיפה ישראל 1 2 מצנע עמרם

 המרכז 384399 אביב-תל עיראק 1 1 מרדכי יצחק

 גיל 104545 רחובות רומניה 1 2 מרום שלו שרה

 המרכז 733329 ירושלים ישראל 1 2 מרידור דן

 ישראל אחת 167080 חולון ישראל 1 1 משעני מרדכי )מוטי(

 שינוי 266280 חיפה ישראל 1 2 נאות יהודית

 שס 733329 ירושלים ישראל 1 1 נהרי משולם

 ליכוד 19013 גבעת שמואל ישראל 1 1 נס לאה

 ליכוד 733329 ירושלים ישראל 1 2 נתניהו בנימין

 המרכז 384399 אביב-תל ישראל 1 2 סביר אוריאל

 שס 733329 ירושלים מרוקו 1 1 סוויסה אליהו

 מימד-עבודה 84129 הרצליה ישראל 1 2 סנה אפרים

 ליכוד 384399 אביב-תל ישראל 1 2 סער גדעון

 שינוי 72832 רעננה ישראל 1 2 בלוך-פולישוק מלי

 שינוי 384399 אביב-תל רומניה 1 2 פורז אברהם

 מימד-עבודה 72832 רעננה ישראל 1 2 פז -פינס אופיר

 מפדל 384399 אביב-תל ישראל 1 2 פינקלשטיין גילה

 יהדות התורה 733329 ירושלים ישראל 1 2 פרוש מאיר

 קדימה 384399 אביב-תל פולין 1 2 רספ שמעון

 שס 147942 בני ברק ישראל 1 1 צברי פינחס

 מימד-עבודה 222041 ראשון לציון ישראל 1 2 צור רונן

 ישראל בעליה 184196 פתח תקווה אוקראינה 1 2 צינקר אלכסנדר

 מימד-עבודה 384399 אביב-תל ישראל 1 2 קורן                     דני

 איחוד לאומי 384399 אביב-תל גרמניה 1 2 יינרקל מיכאל

 המרכז 84129 הרצליה ישראל 1 2 פילוסוף-רבין דליה

 יהדות התורה 733329 ירושלים ישראל 1 2 רביץ אברהם

 מרץ 384399 אביב-תל ישראל 1 2 רובינשטיין אמנון
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 ליכוד 129658 רמת גן ישראל 1 2 רוזנבלום פנינה

 ליכוד 733329 ירושלים ישראל 1 2 ריבלין ראובן

 ישראל בעליה 81265 כפר סבא ברה"מ 1 2 ריגר גנדי

 קדימה 384399 אביב-תל ישראל 1 2 רייכמן אוריאל

 קדימה 36785 רמת השרון ישראל 1 2 רמון חיים

 שינוי 36785 רמת השרון ישראל 1 1 רצאבי אהוד

 מימד-עבודה 733329 ירושלים ישראל 1 2 רשף צלי

 ישראל ביתנו 733329 ירושלים ברה"מ 1 2 שגל יוסף

 ליכוד 22974 מבשרת ציון ישראל 1 2 שטייניץ יובל

 ישראל ביתנו 733329 ירושלים רוסיה 1 2 שטרן יורי

 שינוי 84129 הרצליה ישראל 1 2 שלגי אילן

 ליכוד 129658 רמת גן טוניסיה 1 1 שלום סילבן

 גיל 266280 חיפה רומניה 1 2 שרוני משה

 מרץ 384399 אביב-תל ישראל 1 2 שריד יוסי

 ישראל בעליה 733329 ירושלים ברה"מ 1 2 שרנסקי נתן

 קדימה 129658 רמת גן ישראל 1 2 תירוש רונית

 מימד-עבודה 384399 אביב-תל ישראל 1 2 תמיר יולי
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 17עד  15: חברי הכנסת מן השוליים בכנסות 2נספח מספר 
 

 סיעה אחרונה אוכלוסייה מקום מגורים  ארץ לידה לאום מוצא שם משפחה  שם פרטי

 ישראל בעליה 3330 אלון שבות אוקראינה 1 2 אדלשטיין יואל יולי 

 קדימה 15767 אור עקיבא מרוקו 1 1 אדרי יעקב

 ישראל ביתנו 9711 אבן יהודה ישראל 1 2 אהרונוביץ יצחק

 מרץ 384 קיבוץ להב בנגב ישראל 1 2 אורון חיים

 מימד-עבודה 173820 נתניה ישראל 1 2 אושעיה אפי

 שס 45961 עכו מרוקו 1 1 אזולאי דוד

 מימד-עבודה 566 ל”כרם מהר ישראל 1 2 איילון עמיחי

 ישראל ביתנו 173820 נתניה ברה"מ 1 2 אילטוב רוברט

 מימד-עבודה 850 קיבוץ עין צורים אוסטריה 1 2 אילן טובה

 מפד"ל-א.לאומי 510 ב נובמוש ישראל 1 2 איתם אפי

 ליכוד 11749 כוכב יאיר ישראל 1 2 איתן מיכאל

 מפד"ל-א.לאומי 2312 כפר אדומים ישראל 1 2 אלדד אריה

 מפד"ל-א.לאומי 5163 בית אל ישראל 1 2 אלון בנימין

 קדימה 3331 אלון שבות ברה"מ 1 2 אלקין זאב

 קדימה 39274 עפולה מרוקו 1 1 אפללו אלי

 ליכוד 107759 אשקלון ישראל 1 2 רדןא גלעד

 קדימה 47794 קריית גת ישראל 1 1 בוים זאב

 מימד-עבודה 387 נטף ישראל 1 2 בורג אברהם

 מפדל 39996 טבריה ישראל 1 1 ביבי יגאל

 מימד-עבודה 23323 ערד ישראל 1 2 בייגה שוחט אברהם

 ליכוד 204153 אשדוד מרוקו 1 1 בנלולו דניאל

 מימד-עבודה 185443 באר שבע ישראל 1 2 ורמןברו אבישי

 דמו' לשלום 33528 שפרעם ישראל 2 0 ברכה מוחמד

 לאומית דמו' 387 נצרת ישראל 2 0 בשארה עזמי

 מרץ 33858 טייבה ישראל 2 0 ג`בארה חוסניה

 שס 204153 אשדוד ברה"מ 1 1 גאגולה יצחק

 אחת ישראל 472 קיבוץ גינוסר ישראל 1 2 גולדשמידט אלי

 שינוי 868 בצרה ישראל 1 2 גולן אראלה

 ליכוד 782 נוקדים ברה"מ 1 2 גורלובסקי מיכאל

 מרץ 204153 אשדוד רומניה 1 2 גילאון אילן

 גיל 21246 נשר סוריה 1 1 גלנטי יצחק

 מימד-עבודה 670 קיבוץ לביא ברזיל 1 2 גלעד יהודה

 שס 19841 שדרות ישראל 1 1 גמליאל אריה

 ליכוד 15462 גדרה ישראל 1 1 מליאלג גילה

 ערבית מאוחדת 18007 כפר כנא ישראל 2 0 דהאמשה אלמאלכ-עבד
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 שס 2359 חשמונאים מרוקו 1 1 דהן נסים

 קדימה 107759 אשקלון ישראל 1 2 דיכטר אבי

 מפדל 2961 מרכז שפירא פולין 1 2 דרוקמן חיים

 קדימה 10152 בית ג'אן ישראל 2 0 והבה מגלי

 מרץ 384 קיבוץ נגבה ישראל 1 2 וילן שלוםאב

 שס 533 מושב יערה ישראל 1 1 וקנין יצחק

 לאומית דמו' 14430 כפר קרע ישראל 2 0 זחאלקה ג`מאל

 רעמ תעל 45961 עכו ישראל 2 0 זכור עבאס

 ליכוד 16432 אריאל ישראל 1 1 חזן יחיאל

 ערבית מאוחדת 7797 ג'לג'וליה ישראל 2 0 חטיב תאופיק

 קדימה 1257 ברקן ישראל 1 1 חסון יואל

 קדימה 760 קיבוץ כפר עזה ישראל 1 2 חרמש שי

 לאומית דמו' 18007 כפר כנא ישראל 2 0 טאהא ואסל

 רעמ תעל 33858 טייבה ישראל 2 0 טיבי אחמד

 ישראל ביתנו 1181 גבעון החדשה ישראל 1 2 טרטמן אסתרינה

 מימד-עבודה 5357 ג'וליס ישראל 2 0 טריף סאלח

 מפד"ל-א.לאומי 2312 כפר אדומים ישראל 1 2 יהודה אריאל אורי

 מפדל 2968 אלקנה ישראל 1 2 יהלום שאול

 ליכוד 1711 כפר ויתקין ישראל 1 2 יתום אהוד

 עבודה מימד 11749 כוכב יאיר ישראל 1 2 יתום דני

 עבודה מימד 37453 ראש העין ישראל 1 1 כבל איתן

 ליכוד 31754 מעלה אדומים ישראל 1 1 כהן אלי

 שס 107759 אשקלון ישראל 1 1 כהן יצחק

 שס 64172 רמלה ברה"מ 1 1 כהן אמנון

 ערבית מאוחדת 26585 טמרה ישראל 2 0 כנעאן מוחמד

 ליכוד 453 מושב כפר אחים ישראל 1 2 כץ ישראל

 ליכוד 18969 שוהם גרמניה 1 2 כץ חיים

 ישראל אחת 16432 בית שאן מרוקו 1 1 לוי דוד

 ישראל אחת 66776 לוד מרוקו 1 1 לוי מקסים

 מפדל 284 כפר מימון שבנגב מרוקו 1 1 לוי יצחק

 ישראל ביתנו 782 נוקדים ברה"מ 1 2 ליברמן אביגדור

 המרכז 62488 מכבים ישראל 1 2 שחק-ליפקין אמנון

 ישראל ביתנו 204153 אשדוד רוסיה 1 2 לנדבר סופה

 המרכז 204153 אשדוד מרוקו 1 1 לסרי יחיאל

 מרץ 384 נגבה ישראל 1 2 מאור ענת

 מימד-עבודה 31664 באקה אל גרביה ישראל 2 0 מג`אדלה ראלב

 המרכז 47794 קריית גת מרוקו 1 1 מגן  דוד
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 קדימה 11749 כוכב יאיר איראן 1 1 מופז שאול

 ערבית מאוחדת 42211 אום אל פאחם ישראל 2 0 מחאמיד האשם

 שס 31255 יהודה-אור גרוזיה 1 1 מיכאלי אברהם

 שס 104545 רחובות מרוקו 1 1 מלול רחמים

 ישראל אחת 14430 כפר קרע ישראל 2 0 מסאלחה נואף

 שס 185443 באר שבע מרוקו 1 1 מרגי יעקב

 מימד-עבודה 66776 לוד ישראל 1 1 מרציאנו יורם

 מפד"ל-א.לאומי 22032 קריית שמונה אוקראינה 1 2 נודלמן מיכאל

 ליכוד 18969 שוהם ישראל 1 2 נוה דני

 מימד-עבודה 990 קיבוץ שפיים ישראל 1 2 נוקד אורית

 שס 185443 באר שבע ישראל 1 1 סבן יצחק

 דמו' לשלום 4556 עילבון ישראל 2 0 סוייד חנא

 קדימה 107759 אשקלון ברה"מ 1 2 סולודקין מרינה

 מפד"ל-א.לאומי 2968 אלקנה ישראל 1 2 סלומיאנסקי ניסן

 קדימה 11749 כוכב יאיר ישראל 1 1 עזרא גדעון

 איחוד לאומי 448 כפר עציון ישראל 1 2 פורת חנן

 עבודה מימד 19841 שדרות מרוקו 1 1 פרץ עמיר

 שס 340 חזון יחזקאל מרוקו 1 1 פרץ יאיר

 רעמ תעל 17655 כפר קאסם ישראל 2 0 צרצור אברהים

 ליכוד 19519 קריית מלאכי איראן 1 1 קצב משה

 ליכוד 10000 דלית אל כרמל ישראל 2 0 קרא איוב

 המרכז 681 בית חרות ישראל 1 2 רונן נחמה

 מרץ 18969 שוהם ישראל 1 2 רז משה

 ליכוד 11749 כוכב יאיר ישראל 1 1 רצון מיכאל

 קדימה 31884 יבנה מרוקו 1 1 שטרית מאיר

 מימד-עבודה 6273 ומרע ישראל 1 1 שירי ויצמן

 מימד-עבודה 303 מושב אבן מנחם ישראל 1 1 שמחון שלום

 ישראל ביתנו 43577 נצרת עלית אוקראינה 1 2 שמטוב ליה

 קדימה 31754 מעלה מכמש ישראל 1 2 שנלר עתניאל

 ליכוד 30 חוות שקמים ישראל 1 2 שרון עמרי

 ליכוד 477 כפר מלל ישראל 1 2 שרון אריאל
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 17עד  15: הצעות חוק בעלות פוטנציאל תרומה לפריפריה, כנסות 3מספר  נספח

 

 המגיש כותרת החוק שנה כנסת

17 2007 
-קביעת תקציב מינימום(, התשס"ז -הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון 

2007 
 אמנון כהן

16 2005 
הבטחת ייצוג הולם למגזר הלא  -הצעת חוק עידוד השקעות הון )תיקון 

 2005-ה”י(, התשסיהוד
 איוב קרא

16 2004 
-ד”הגדלת תמריצי המס(, התשס -הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון 

2004 
 אלי אפללו

16 2004 
חברות בתעשייה עתירת  -הון )תיקון -הצעת חוק לעידוד השקעות

 2004-ד”טכנולוגיה(, התשס

-מלי פולישוק

 בלוך

16 2003 
הארכת תקופת ההטבות  -לאות )תיקון הצעת חוק לעידוד השקעות הון בחק

 2003-ג”במס ומסלול הטבות חלופי ליחיד(, התשס
 שלום שמחון

 אהוד רצאבי 2003-ג”הצעת חוק לעידוד השקעות הון )הארכת תוקף(, התשס 2003 16

16 2003 
קביעת הערים רמלה לוד כאזור  -הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון 

 2003-ג”עדיפות לאומית א'(, התשס
 אמנון כהן

 יורי שטרן 2003-ד”הצעת חוק עידוד השקעות הון )מס חברות( )הוראת שעה(, התשס 2003 16

 אורית נוקד 2003-ד”הארכת תוקף(, התשס -הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון  2003 16

15 2002 
-ג”זכות למענק השקעה(, התשס -הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון 

2002 
וסניה ח

 ג`בארה

 יחיאל לסרי 2001-א”הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון(, התשס 2001 15

15 2001 
קביעת העיר עכו כאזור עדיפות  -הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון 

 2001-ב”התשס’(, לאומית א
 יוסי שריד

15 2001 
יפות קביעת העיר עכו כאזור עד -הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון 

 יוסי שריד 2001-ב”התשס’(, לאומית א

15 2000 
-ס”הטבות ליישובי הנגב(, התש -הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון 

2000 
 ויצמן שירי

15 1999 
הטבות לאזור מוכה אבטלה(,  -הצעת חוק עידוד השקעות הון )תיקון 

 1999-ס”התש
 עמיר פרץ

17 2007 
-איזור מצב מיוחד בעורף, התשס"זהצעת חוק סיוע בשכר דירה לתושבי 

2007 
 משה כחלון

17 2007 
-ז”הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה(, התשס

2007 

סטס 

 מיסז`ניקוב

17 2007 
הצעת חוק חובת המכרזים )עידוד תוכניות והקמת מפעלים כלכליים 

 2007-וחברתיים בנגב(, התשס"ז
 יצחק זיו



 ד"ר אסף בקר
 

174 

 

17 2007 
-ק אזור סחר חופשי אילת והקמת הרשות לפיתוח אילת, התשס"זהצעת חו

2007 
 אמנון כהן

17 2007 
-הצעת חוק אזור סחר חופשי אילת והקמת הרשות לפיתוח אילת, התשס"ז

2007 

אורי יהודה 

 אריאל

 מיכאל איתן 2007-ז”הצעת חוק אזור התיישהות לכיש, התשס 2007 17

 יצחק וקנין 2007-תן סובסידיה קבועה(, התשס"זמ -הצעת חוק הגליל )תיקון  2007 17

 זבולון אורלב 2006-ו”הצעת חוק לקביעת אזורי עדיפות לאומית בחינוך, התשס 2006 17

 מוחמד ברכה 2006-סו”הצעת חוק סיוע לגליל )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה(, התש 2006 17

 טיביאחמד  2006-ו”הצעת חוק קביעת אזורי עדיפות, התשס 2006 17

17 2006 
-ו”הצעת חוק מענק מיוחד לעידוד הנגב והגליל )תיקוני חקיקה(, התשס

2006 
 יעקב מרגי

 צבי הנדל 2006-ו ”יישובי עדיפות(, התשס -הצעת חוק חובת המכרזים )תיקון  2006 17

 מוחמד ברכה 2006ו ”הצעת חוק קביעת אזורי עדיפות, התשס 2006 17

17 2006 
י באזור הצפון)פטורים והנחות ממשים()הוראות הצעת חוק סחר חופש

 2006-ז”שעה(,התשס
 אורית נוקד

 דוד אזולאי 2005-ה”הצעת חוק לעידוד ההתיישבות בגליל )תיקוני חקיקה(, התשס 2005 16

 יעקב מרגי 2004-ד”הצעת חוק לשיפור המאזן הדמוגרפי בנגב ובגליל, התשס 2004 16

 צבי הנדל 2004-ד”קו העימות )תיקוני חקיקה(, התשס הצעת חוק הטבות ליישובי 2004 16

 אפי איתם 2004-ד”הצעת חוק יישובי קו עימות, התשס 2004 16

 צבי הנדל 2004-ד”יישובי עדיפות(, התשס -הצעת חוק חובת המכרזים )תיקון  2004 16

16 2004 
-ה”הצעת חוק מענק מיוחד לעידוד הנגב והגליל )תיקוני חקיקה(, התשס

2004 
 יעקב מרגי

 יורי שטרן 2004-ה”הצעת חוק אזור סחר חופשי אילת, התשס 2004 16

 2004-ה”הצעת חוק אזור סחר חופשי אילת, התשס 2004 16
יואל  -יולי 

 אדלשטיין

 2003-ג”יישובי עדיפות(, התשס -הצעת חוק חובת המכרזים )תיקון  2003 16
אורי יהודה 

 אריאל

 2003-ג”שובי קו העימות )תיקוני חקיקה(, התשסהצעת חוק הטבות ליי 2003 16
אורי יהודה 

 אריאל

 מוחמד ברכה 2003-ג”הצעת חוק סיוע לגליל )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה(, התשס 2003 16

16 2003 
הצעת חוק סיוע לקרית שמונה ולגליל )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה(, 

 2003-ג”התשס
 יוסי שריד

 מוחמד ברכה 2003-ג”אזורי עדיפות, התשסהצעת חוק קביעת  2003 16

16 2003 
הצעת חוק אזור סחר חופשי באזור הגליל )פטורים והנחות ממסים(, 

 2003-ג”התשס
 יורי שטרן

 יעקב מרגי 2003-ג”הצעת חוק מענק מיוחד לעידוד הנגב )תיקוני חקיקה(, התשס 2003 16

15 2002 
-עיר פיתוח לפי מצב כלכליקביעת  -הצעת חוק ערי ואזורי פיתוח )תיקון 

 2002-ב”חברתי(, התשס

חוסניה 

 ג`בארה
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 אלי כהן 2002-ב”הצעת חוק סיוע ליישובי האזור )תיקוני חקיקה(, התשס 2002 15

15 2002 
הצעת חוק אזור סחר חופשי באזור הגליל )פטורים והנחות ממסים(, 

 2002-ב”התשס
 יורי שטרן

 אמנון כהן 2002-ב”ב לוד ורמלה, התשסהצעת חוק להטבות ומענק לתוש 2002 15

15 2001 
הגדרת עיר או אזור פיתוח(,  -הצעת חוק ערי ואזורי פיתוח )תיקון 

 משה )מוסי( רז 2001-א”התשס

15 2001 
-קביעת עיר פיתוח לפי מצב כלכלי -הצעת חוק ערי ואזורי פיתוח )תיקון 

 2001-א”חברתי(, התשס

חוסניה 

 ג`בארה

15 2001 
לסיוע לקרית שמונה ולגליל )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה(,  הצעת חוק

 2001-א”התשס
 ישראל כץ

 מוחמד ברכה 2001-א”הצעת חוק סיוע לגליל )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה(, התשס 2001 15

 מוחמד ברכה 2001-א”הצעת חוק קביעת אזורי עדיפות, התשס 2001 15

 גנדי ריגר 2000-ס”תחילה(, התש -ון הצעת חוק ערי ואיזורי פיתוח )תיק 2000 15

15 2000 
-ס”הגדרת עולה הזכאי למענק(, התש -הצעת חוק ערי ואזורי פיתוח )תיקון 

2000 
 גנדי ריגר

 מוחמד ברכה 2000-ס”הצעת חוק קביעת אזורי עדיפות, התש 2000 15

 סבן יצחק 2000-ס”הצעת חוק מענק מיוחד לעידוד הנגב )תיקוני חקיקה(, התש 2000 15

15 2000 
-ס”הצעת חוק עידוד ישובי קו העימות ויישובי ספר )תיקוני חקיקה(, התש

2000 
 עופר חוגי

15 2000 
הצעת חוק סיוע ליישובי קו העימות ולישובי הגדר )תיקוני חקיקה( )הוראת 

 2000-ס”שעה(, התש
 ישראל כץ

 יצחק סבן 2000-ס”הצעת חוק לפיתוח הנגב והגליל )תיקוני חקיקה(, התש 2000 15

 אחמד טיבי 2000-א”הצעת חוק קביעת אזור עדיפות, התשס 2000 15

 יורי שטרן הצעת חוק אזור סחר חופשי באזור הגליל )פטורים והנחות ממסים(, 2000 15

 אוריאל סביר 2000-ס”הצעת חוק קביעת איזור עדיפות, התש 2000 15

 דוד אזולאי 1999-חישוב סובסידיה(, התשסקביעת בסיס ל -הצעת חוק הגליל )תיקון  1999 15

17 2007 
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )הוספת יישובים הזכאים להטבות מס(, 

 2007-התשס"ז
 רוברט אילטוב

17 2007 
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )הטבות מס לתושבי בית ג'אן(, 

 2007-התשס"ז
 דני יתום

17 2007 
מס הכנסה )הוספת יישובים הזכאים להטבות מס(,  הצעת חוק לתיקון פקודת

 2007-התשס"ז
 מגלי והבה

17 2007 
-הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )הטבות מס לתושבי אריאל(, התשס"ז

2007 
 גדעון סער

17 2007 
הגדרת שדרות כישוב -הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים )תיקון

 2007-ז”ספר(,התשס
 שי חרמש

 שי חרמשפטור ממס  -חוק מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה( )תיקון הצעת  2007 17
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 2007-רכישה לישובי ספר(, התשס"ז

17 2006 
-ו”הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )הטבות מס ליישוב מזרעה(, התשס

2006 
 אחמד טיבי

17 2006 
הצעת חוק לתיקון מס הכנסה )זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב(, 

 2006-ו”התשס
 ישראל כץ

17 2006 
הצעת חוק לתיקון לפקודת מס הכנסה )הגדלת הטבות מס לשדרות(, 

 2006 -ו ”התשס
 יצחק וקנין

17 2006 
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב(, 

 2006-ו”התשס
 טלב אלסאנע

16 2003 
-ג”שובים(, התשסהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )הטבות מס ביי

2003 
 אורית נוקד

16 2003 
-ג”הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )הטבות מס ביישובים(, התשס

2003 
 אורית נוקד

15 2001 
 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב( 

 אחמד טיבי 2001-א”)הוראת שעה(, התשס

15 2001 
 ס הכנסה )זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב( הצעת חוק לתיקון פקודת מ

 טלב אלסאנע 2001-א”)הוראת שעה(, התשס

15 2001 
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב( 

 2001-א”הוראת שעה, התשס

אבשלום )אבו( 

 וילן

15 2001 
י מועצה זיכוי ממס לתושב -הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון 

 2001-ב”אזורית הר חברון( )הוראת שעה(, התשס
 נחום לנגנטל

 מוחמד ברכה הצעת חוק הקמת אוניברסיטאות בנצרת ובמשולש 2006 17

 זבולון אורלב 2006-ז”הצעת חוק האוניברסיטה האזורית של הגליל, התשס 2006 17

 גילה גמליאל 2005-ה”הצעת חוק הקמת בית חולים בקריות )תיקוני חקיקה(, התשס 2005 16

 דוד אזולאי 2005-ה”הצעת חוק הקמת בית חולים בקריות )תיקוני חקיקה(, התשס 2005 16

 אחמד טיבי 2004-ד”הצעת חוק הקמת בית חולים בסחנין )תיקוני חקיקה(, התשס 2004 16

 2004-ד”הצעת חוק הקמת בית חולים בסחנין )תיקוני חקיקה(, התשס 2004 16
אלמאלכ -עבד

 דהאמשה

 אחמד טיבי 2004-ד”הצעת חוק הקמת בית חולים בעיר סחנין )תיקוני חקיקה(, התשס 2004 16

16 2004 
-ה”חקיקה(, התשס -חולים בקריות )תיקוני -הצעת חוק להקמתו של בית

2004 
 נעמי בלומנטל

 מוחמד ברכה 2003-ג”הצעת חוק הקמת אוניברסיטאות בנצרת ובמשולש, התשס 2003 16

16 2003 
הצעת חוק הקמת בתי חולים בטייבה, אום אלפחם וסחנין )תיקוני חקיקה(, 

 2003-ג”התשס
 אחמד טיבי

 2002-ב”הצעת חוק אוניברסיטת השרון, התשס 2002 15
חוסניה 

 ג`בארה
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15 2000 
הצעת חוק חובת הקמת בתי מחסה ובתי אבות ברשויות מקומיות )תיקוני 

 2000-ס”חקיקה(, התש
 סופה לנדבר

 סופה לנדבר 2000-הצעת חוק הקמת בית חולים באשדוד )תיקוני חקיקה(, התשס 2000 15
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 : חברי כנסת מן הפריפריה שהגישו הצעות בעלות פוטנציאל תרומה לפריפריה4נספח מספר 

 

 סיעה מקום מגורים הצעות מועילות שם משפחה שם פרטי

 דמוקרטית לשלום שפרעם 9 ברכה מוחמד

 רעמ תעל הטייב 7 טיבי אחמד

 מימד-עבודה קיבוץ שפיים 4 נוקד אורית

 שס רמלה 4 כהן אמנון

 מרץ טייבה 4 ג`בארה חוסניה

 שס באר שבע 4 מרגי יעקב

 מפדל-איחוד לאומי כפר אדומים 3 יהודה אריאל אורי

 שס עכו 3 אזולאי דוד

 ליכוד מושב כפר אחים 3 כץ ישראל

 מפדל-איחוד לאומי מושב גני טל 3 הנדל צבי

 רעמ תעל כפר לקיה 2 אלסאנע טלב

 שס מושב יערה 2 וקנין יצחק

 ישראל ביתנו אשדוד 2 לנדבר סופה

 קדימה קיבוץ כפר עזה 2 חרמש שי

 מרץ קיבוץ נגבה 1 וילן אבשלום )אבו(

 ליכוד דלית אל כרמל 1 קרא איוב

 ליכוד מעלה אדומים 1 כהן אלי

 קדימה עפולה 1 אפללו אלי

 מפדל-איחוד לאומי מושב נוב 1 איתם אפי

 ליכוד גדרה 1 גמליאל גילה

 מימד-עבודה כוכב יאיר 1 יתום דני

 מימד-עבודה עומר 1 שירי ויצמן

 ישראל בעליה אלון שבות 1 אדלשטיין יואל יולי

 המרכז אשדוד 1 לסרי יחיאל

 שס באר שבע 1 סבן יצחק

 קדימה בית ג'אן 1 והבה מגלי

 ליכוד ב יאירכוכ 1 איתן מיכאל

 מרץ שוהם 1 רז משה )מוסי(

 ערבית מאוחדת כפר כנא 1 דהאמשה אלמאלכ-עבד

 מימד-עבודה שדרות 1 פרץ עמיר

 ישראל ביתנו נתניה 1 אילטוב רוברט

 מימד-עבודה מושב אבן מנחם 1 שמחון שלום
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 פריה: חברי כנסת מן המרכז שהגישו הצעות בעלות פוטנציאל תרומה לפרי5נספח מספר 

 

 סיעה מקום מגורים שם משפחה שם פרטי

 ישראל ביתנו ירושלים שטרן יורי

 מרץ אביב-תל שריד יוסי

 ישראל בעליה כפר סבא ריגר גנדי

 מפדל-לאומיד איחו ירושלים אורלב זבולון

 גיל גן-רמת זיו יצחק

 שינוי רמת השרון רצאבי אהוד

 המרכז אביב-תל סביר אוריאל

 ליכוד יבאב-תל סער גדעון

 שינוי רעננה בלוך-פולישוק מלי

 ליכוד חיפה כחלון משה

 מפדל גבעת שמואל לנגנטל נחום

 ליכוד רמת אפעל בלומנטל נעמי

 ישראל ביתנו ראשון לציון מיסז`ניקוב סטס

 שס ירושלים חוגי עופר
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 :פרק רביעי

 מדד ההשכלה של הפוליטיקאים

 לויןלירון 

 

 מבוא

היא ידע שאדם רוכש במהלך חייו בדרך פורמלית )במסגרת בית הספר, אוניברסיטה או השכלה 

באופן לא פורמלי )מתוך ניסיון חיים, בעבודה או באמצעות  אוקורסים להכשרה מקצועית( 

ספרים(. השכלה גבוהה היא המכניזם העיקרי לניעות חברתית ורכישת סטאטוס בחברה 

, השכלה נמצאה כאחד הגורמים המשמעותיים לניבוי צורות (. בהקשר הפוליטי2007)אקשטיין, 

של השתתפות פוליטית. בדמוקרטיה ההשתתפות הפוליטית פתוחה אמנם ולכאורה לכל באופן 

כלכלי גבוה יותר, מעורבים -בפועל המשכילים, שהם בדרך כלל במעמד חברתי שווה, אך

(. בישראל אזרח 2007בלאנדר, בפוליטיקה במידה רבה יותר מאלו שהשכלתם נמוכה או חסרה )

בוגר, גם אם הוא חסר השכלה, יכול להיבחר לכנסת במסגרת המפלגה שהחליטה להציגו כמועמד. 

 אם ייבחר, בכוחו להשפיע על דמותה ועל רמתה של הכנסת.

 מדוע אם כן, קיימת חשיבות חברתית לכך שחבר כנסת יהיה משכיל?

 2007קאים חברי כנסת ישראל" שפורסם ביולי במאמרו "חשיבות ההשכלה הגבוהה של פוליטי

בכתב העת "חברה ומדינה", מונה המחבר גרשון אקשטיין את התכונות הנדרשות מחבר כנסת 

בעבודתו: כיוון שהח"כ נחשף כיום לחומר רב, חוקתי, משפטי, כלכלי ותקציבי הוא נדרש להבין, 

לשיקול דעתו. הח"כ חבר בוועדות לדעת לנתח כדי שיוכל לפעול על בסיס מידע וידע המותאמים 

הקבועות והזמניות של הכנסת ועליו להבין בנושאים הנוגעים לדיונים בכנסת, ולהביע את דעתו 

באופן בהיר כדי שיוכל להשפיע על אנשים. אם כמחוקק ברצונו להציע הצעת חוק, עליו ללמוד 

ות יוזמתו. עליו לענות את החומר ולדעת להתנסח בבהירות כדי לשכנע את הסובבים אותו באיכ

לפניות של אזרחים במגוון רחב של תחומים ונושאים. עליו להשתתף דרך קבע בדיוני המליאה
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בכנסת ולהביע את דעתו בנושאים רבים ומגוונים, בין אם הוא מבטא את דעת סיעתו או דעתו  

ראל ולכן האישית טרם ההצבעה. עליו להשתתף במשלחות היוצאות לחו"ל ולייצג את מדינת יש

רצוי שישלוט בשפות נוספות כדי לייצגה בכבוד. עליו להיות מוכן להשתתף בוועדות חקירה 

פרלמנטריות, ולהבין במה מדובר. מכל האמור לעיל ברור לאקשטיין שחבר כנסת ללא השכלה 

 רחבה יתקשה מאוד לבצע ביעילות ומועילות את תפקידו כחבר בבית המחוקקים )שם, שם(.

הנוכחי הינה לבחון את מאפייני ההשכלה של חברי כנסת ושרים בישראל על פני מטרת המחקר 

, תוך שימת דגש על רמת ההשכלה הפורמלית ועל תחום הראשון למאה הנוכחיתהעשור ה

הלימודים או ההכשרה המקצועית שלהם. בנוסף, המחקר בוחן את התאמת השכלתם וכישוריהם 

לבסוף מוצגים נתונים השוואתיים של ההשכלה המקצועיים של שרים לתפקיד אליו מונו. 

 הפורמלית של פוליטיקאים במדינות אחרות בעולם. 

 שיטת המחקר

נסקרו פרטיהם האישיים של חברי כנסת ושרים, בדגש על רמת ההשכלה ותחום לימודים, לאורך 

(, חברי הכנסת 1999-2003(. במחקר נבדקו חברי הכנסת החמש עשרה )1999-2009עשור )

( וחברי הכנסת השמונה 2006-2009(, חברי הכנסת השבע עשרה )2003-2006עשרה )השש 

נבדקו גם שרים בממשלות העשרים ושמונה עד השלושים  –והלאה(, ובמקביל  2009עשרה )

 ואחת שלא היו חברי כנסת.

פרטיהם של חברי הכנסת והשרים קודדו לפי תשע רמות השכלה: לא סיים לימודי תיכון; סיים 

בגרות מלאה, ישיבה תיכונית; הנדסאי; השכלה  –בגרות חלקית; השכלה תיכונית  –י תיכון לימוד

לימודי תעודה, לימודים אקדמאיים חלקיים, קורסים, לימודי ישיבה; תואר  –גבוהה ללא תואר 

 ראשון; לימודי תואר שני; לימודי תואר שלישי ומעלה )דוקטור, פרופסור(; לא מצוינת ההשכלה. 

משפטים, מדע המדינה, לימודי  –ותחו תחומי הלימודים השונים וקובצו למספר קטגוריות בנוסף נ

דת, לימודים פיננסיים, מדעי ההתנהגות והחברה, רווחה ובריאות, מדעי החיים, מדעים מדויקים, 

מדעי הרוח, מנהל עסקים, לימודי ביטחון, היסטוריה, פילוסופיה, הנדסה ומקצועות טכניים, 
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רות. היסטוריה ופילוסופיה לא נכללו בקטגוריית מדעי הרוח מאחר והינם בעלי בולטות אמנות, תיי

 גבוהה יותר יחסית לללימודים האחרים בקטגוריה זו.

לבסוף נמדדה ההתאמה בין רמת ההשכלה ותחום הלימודים של השרים לתפקידם בממשלה. מידת 

חסר. מידת התאמה נמוכה נקבעה לא ידוע/מידע -נמוכה, בינונית, גבוהה, ו-ההתאמה קודדה ל

במקרים בהם אין קשר בין תחום הלימודים של אותו שר לבין תפקידו בממשלה וכן במקרים בהם 

שר המכהן בממשלה הוא בעל השכלה תיכונית בלבד. מידת התאמה בינונית נקבעה במקרים בהם 

ת התאמה גבוהה תחומי הלימוד תואמים חלקית את תחום העיסוק בתפקיד אליו מונה השר. מיד

נקבעה במקרים בהם ישנה הלימה גבוהה בין תחום הלימוד של השר לבין התפקיד אליו מונה )או 

שהרי לעיתים שר אחד מכהן במספר  –לפחות אל אחד מהתפקידים בהם כיהן באותה ממשלה 

תפקידים בממשלה אחת(. לגבי שרים שלא צוינה פעילותם בממשלה או שלא צוינה השכלתם, וכן 

לא ידועה מידת -לא נקבעה מידת ההתאמה והם סומנו כ –לו שכיהנו כ"שר ללא תיק" כא

 ההתאמה.

 ממצאים

מוצגים מספרי השרים וחברי  1. בלוח מס' 2009עד  1999נבחנו הרכבי הכנסת והממשלה בשנים 

 הכנסת שכיהנו בשנים אלו, על פני ארבע כנסות וחמש ממשלות. 

 

 1999-2009רים בשנים : מספר חברי כנסת וש1לוח מספר 

 

 
 15-ה הכנסת

 (28-29)ממשלה 

 16-הכנסת ה

 (30)ממשלה 

 17-הכנסת ה

 (31)ממשלה 

 18-הכנסת ה

 (32)ממשלה 

 120 134 138 139 סך חברי הכנסת

ח"כים המכהנים גם  -מתוכם

 כשרים
66 49 36 38 

 1 2 2 9 שרים שאינם חברי כנסת

 121 136 140 148 סה"כ חברי כנסת ושרים
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, 120( מספר חברי הכנסת עומד על 18עולה כי אם בתחילת כהונתה )ראה כנסת  1מספר  לוחמ

 במשך כהונתה מתווספים ומתחלפים חברי הכנסת והשרים.  הרי

 מדד השכלה של חברי כנסת ושרים

 .אותם חברי כנסת ו/או שרים מכהנים ביותר מכנסת/ממשלה אחתהמצוינים במחקר ברוב המקרים 

ובחינת  םד ההשכלה של כל כנסת וממשלה נבנו בנפרד, כדי לאפשר השוואה ביניהעם זאת, מד

מוצג הרכב רמות ההשכלה השונות של  1-4קיומן של מגמות עיקריות לאורך השנים. בתרשימים 

 חברי כנסת ושרים בכל כנסת וממשלה של אותה תקופה )הנתונים מוצגים באחוזים(. 

 

 (28-29)ממשלות  15-בקרב ח"כים ושרים בכנסת ה: הרכב רמות ההשכלה 1תרשים מספר 

 (30)ממשלה  16-: הרכב רמות ההשכלה בקרב ח"כים ושרים בכנסת ה2תרשים מספר 

תיכונית

9%

גבוהה השכלה 

25%

תואר ראשון

33%

שני תואר 

17%

שלישי תואר 

16%

תיכונית

8%
השכלה גבוהה

21%

תואר ראשון

37%

תואר שני

22%

תואר שלישי

11%

הנדסאי

1%
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 (31)ממשלה  17-הרכב רמות ההשכלה בקרב ח"כים ושרים בכנסת ה: 3תרשים מספר 

 

 (32)ממשלה  18-: הרכב רמות ההשכלה בקרב ח"כים ושרים בכנסת ה 4תרשים מספר 

שלושת התרשימים עולה כי ככלל, חלוקת רמות ההשכלה של חברי כנסת ושרים דומה ועקבית מ

לאורך הכנסות והממשלות השונות. רמת ההשכלה ההתחלתית שנמצאה בקרב חברי הכנסת 

והשרים הינה תיכונית, כלומר לא נמצאו חברי כנסת ושרים אשר לא סיימו את לימודי התיכון ו/או 

ודת בגרות מלאה. כל כנסת וממשלה המקבילה לה מורכבות בעיקר מחברי כנסת לא מחזיקים בתע

 בעלי השכלה תיכונית או הנדסאים(. 9%-6%ושרים בעלי השכלה גבוהה כלשהי )למעט 

תיכונית

8%

השכלה גבוהה

26%

תואר ראשון

31%

תואר שני

19%

תואר שלישי

15%

הנדסאי

1%

תיכונית

5% השכלה גבוהה

22%

תואר ראשון

33%

תואר שני

22%

תואר שלישי

17%

הנדסאי

1%
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 מרבית האקדמאים בכל כנסת וממשלה הם בעלי תואר ראשון.

שתתפו בקורסים ה ,כרבע מהרכב כל כנסת וממשלה הינם בעלי השכלה גבוהה ללא תואר )למשל

-ל 25%-שונים, למדו לימודי ישיבה וכד'(. שיעורם ירד מהכנסת החמש עשרה לשש עשרה )מ

(. לעומתם, 22%( וירד בכנסת השמונה עשרה )26%(, עלה שוב בכנסת השבע עשרה )21%

-ל 33%-אחוז הח"כים והשרים בעלי תואר ראשון עלה מהכנסת החמש עשרה לשש עשרה )מ

(. אחוז הח"כים 33%( ועלה שוב בכנסת השמונה עשרה )31%שרה )(, ירד בשבע ע37%

-ל 17%-והשרים אשר למדו/לומדים לתואר שני עלה מהכנסת החמש עשרה לשש עשרה )מ

(. אחוז 22%( ושוב עלה מעט בכנסת השמונה עשרה )19%(, ירד מעט בשבע עשרה )22%

ירידה  –ה מגמה הפוכה הח"כים והשרים אשר למדו/לומדים לתואר שלישי )דוקטורט( מרא

בכנסת השבע עשרה  עלה( 11% -ל 16% -בשיעורם מהכנסת החמש עשרה לשש עשרה ) מ

 (. 17%בכנסת השמונה עשרה )המשיך לעלות ( ו15%)

 

מגמות מעורבות בהשכלת הח"כים והשרים לאורך השנים מקשות על זיהוי מגמת עלייה ברמתם. 

חברים ללא תואר ויותר בעלי תואר ראשון ושני נראה כי הכנסת השש עשרה הביאה עמה פחות 

במעבר לכנסת השבע  שתנתה)אם כי פחות בעלי תואר שלישי( לעומת קודמתה. אך מגמה זו ה

עשרה, בה שיעור בעלי ההשכלה ללא תואר ושיעור בעלי תואר שלישי היה גבוה יותר, אך היו 

נה עשרה, לעומת זאת, נראית פחות בעלי תואר ראשון ושני ביחס לכנסת הקודמת. בכנסת השמו

מגמה של עלייה באחוז בעלי השכלה אקדמאית )בכל הרמות( וירידה בשיעור בעלי השכלה 

 תיכונית והנדסאים.

 

 תחומי הלימוד של חברי כנסת ושרים

, כדי לזהות מהו בסיס 2009-ל 1999נבדקו תחומי הלימוד של חברי כנסת ושרים בתקופה שבין 

 כנסת ושרים בישראל.הידע השכיח בקרב חברי 

 

מציג את מספר הח"כים והשרים אשר הגיעו מכל אחד מתחומי הלימוד אשר נמצאו  2לוח מספר 

רלוונטיים בתקופה זו. כפי שצויין לעיל, תחומי הלימוד קובצו לקטגוריות )ראה פירוט קטגוריות 
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למדו יותר תחומי הלימוד בנספח א'(. יש לשים לב כי מאחר וישנם חברי כנסת ושרים אשר 

מתחום לימודים אחד המספרים בטבלה מייצגים מספר גדול ממספר חברי הכנסת והשרים בכל 

 כנסת )וממשלה(. 

 

: התפלגות הח"כים והשרים לתחומי לימוד בכל אחת מהכנסות והממשלות )מספר 2לוח מספר 

 ח"כים(.

 תחומי הלימוד
 15-הכנסת ה

 (28-29)ממשלה 

 16-הכנסת ה

 (30)ממשלה 

 17-ה הכנסת

 (31)ממשלה 

 18-הכנסת ה

 (32)ממשלה 

 31 25 33 28 משפטים

 23 26 22 24 מדע המדינה

 13 17 18 23 לימודי דת

 11 12 10 13 לימודים פיננסיים

 18 14 12 8 וההתנהגותעי החברה מד

 14 6 10 7 מינהל עסקים

 14 12 7 13 היסטוריה

 10 8 7 14 הוראה וחינוך

 5 8 8 5 פילוסופיה

 8 7 5 7 מדעי הרוח

 4 4 3 3 רפואה

 5 8 5 6 מדעים מדויקים

 3 4 3 4 רווחה ובריאות

 3 1 2 4 לימודי ביטחון

 12 6 6 7 הנדסה ומקצועות טכניים

 1 1 4 1 אמנות

 3 1 5 4 מדעי החיים

 - - - 1 תיירות

 

רים. בכנסת מגמות עקביות בתחומי הלימוד מהם מגיעים חברי כנסת וש יםעול 2מלוח מספר 

החמש עשרה תחומי הלימוד השכיחים ביותר היו )בסדר יורד(: משפטים, מדע המדינה, לימודי 

דת, הוראה וחינוך, היסטוריה ולימודים פיננסיים. בכנסת השש עשרה תחומי הלימוד הנפוצים 

ים ביותר היו: משפטים, מדע המדינה, לימודי דת, מדעי החברה וההתנהגות, מינהל עסקים ולימוד

פיננסיים. בכנסת השבע עשרה תחומי הלימוד הנפוצים ביותר היו: מדע המדינה, משפטים, לימודי 
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דת, מדעי החברה וההתנהגות, היסטוריה ולימודים פיננסיים. בכנסת השמונה עשרה תחומי הלימוד 

הנפוצים ביותר הם: משפטים, מדע המדינה, מדעי החברה וההתנהגות, מינהל עסקים, היסטוריה 

 לימודי דת.ו

, תחומי 2009הכנסת והממשלה שנבחרו בשנת  , להוציא את2009 -ל 1999כלומר, בעשור שבין 

הלימוד השכיחים ביותר ביותר הם: משפטים, מדע המדינה ולימודי דת. בכנסת השמונה עשרה 

)והממשלה השלושים ושתיים( נראית מגמה זו באופן חלקי בלבד. שני התחומים השכיחים ביותר 

רו עדיין משפטים ומדע המדינה, אך לימודי הדת נדחקים למקום השישי, ומחליפים אותם מדעי נות

החברה וההתנהגות במקום השלישי. פירוט הח"כים והשרים בכנסת השמונה עשרה )והממשלה 

 השלושים ושתיים( לפי רמת השכלה ותחומי לימוד מוצג בנספח ב'.

 

שפטים, מדע המדינה, לימודי דת ומדעי החברה מכאן שארבעת תחומי הלימוד השכיחים הם: מ

משווה בין ארבע הכנסות )וחמש הממשלות( בשיעור השכיחות של  4וההתנהגות. תרשים מספר 

הם סך חברי הכנסת והשרים  100%ארבעת תחומי לימוד אלו )הנתונים חושבו באחוזים, כאשר 

 באותה כנסת/ממשלה, להוציא אלה שלא צוינה השכלתם(.

 

 : שכיחות תחומי הלימוד הנפוצים ביותר בהשוואה בין כנסות וממשלות4מספר תרשים 
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נראה כי עם השנים עולה משקלו של תחום המשפטים בהרכב הח"כים והשרים לעומת תחום מדע 

בכנסת החמש  16%-המדינה שנשאר די יציב ועקבי. תחום לימודי הדת נמצא במגמת ירידה )מ

רה( ואילו תחום מדעי החברה וההתנהגות נמצא במגמת בכנסת השמונה עש 11%-עשרה ועד ל

היו ש אחריםתחומים  בכנסת השמונה עשרה(. 15%-בכנסת החמש עשרה ועד ל 5%-עלייה )מ

(, לימודים פיננסיים 12%-5%(, היסטוריה )12%-5%עשור הם: מינהל עסקים )אותו שכיחים ב

 (.9%-5%(, והוראה וחינוך )9%-8%)

 של שרים לתפקידיהם בממשלה מידת ההתאמה של השכלתם

נבדקה כאמור גם מידת ההתאמה בין תחומי הלימוד של השרים שמונו בעשור הנ"ל לבין תחום 

העיסוק שלהם בממשלה. המטרה הייתה להבין את חשיבות תרומת רמת ההשכלה ותחום ההשכלה 

יתים מונה למינויו של שר. לעיתים מונו שרים באותה ממשלה לתפקיד מסוים לתקופה קצרה ולע

אותו שר למספר תפקידים שונים באותה ממשלה. לכל שר נקבעה מידת התאמתו לתפקיד: התאמה 

מופיעה מידת ההתאמה בין תחום הלימודים לתפקיד  5נמוכה, בינונית או גבוהה. בתרשים מס' 

 השר בפועל, בהשוואה לממשלות השונות בעשור האחרון )להוציא שרים אשר לא ניתן היה

 הנתונים מוצגים באחוזים.ביהם את מידת ההתאמה(. לקבוע לג

 

: מידת ההתאמה בין תחום לימוד לתפקיד של שר, בהשוואה בין הממשלות 5תרשים מספר 
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עולה כי בכל הממשלות מידת ההתאמה השכיחה ביותר בין תחום השכלתם של  5מתרשים מספר 

ה גבוהה בין השכלתו של שר לתפקיד אותו שרים לבין סוג התפקיד אליו מונו הינה נמוכה. התאמ

בלבד(. עם זאת יש לציין כי  19%-9%הוא מבצע בממשלה ניתן לראות רק בחלק קטן מהמקרים )

, בהן קיימת יותר 30-32-חל שיפור במידת ההתאמה בממשלות ה 28-29-לעומת הממשלות ה

 ממשלה מוצגת להלן.התאמה בינונית וגבוהה. מידת ההתאמה בין השכלה ותפקידי השרים בכל 

 

 28-29-ממשלות ה

בהשוואה בין תחומי השכלת השרים ותפקידיהם בממשלה, נמצא כי ההתאמה של רובם לתפקיד 

שרים(. דוגמאות להתאמה נמוכה: שר העבודה והרווחה הוא בעל השכלה בהיסטוריה,  40נמוכה )

גבוהה נמצאה בשתי השר לתשתיות לאומיות הוא בעל השכלה במדעי החברה. התאמה חלקית או 

שרים )בהתאמה(. דוגמאות להתאמה חלקית: שר הדתות הוא בעל השכלה  5-ו 10הממשלות אצל 

במדע המדינה ובתולדות ישראל, שר החינוך הוא בעל השכלה בהוראה ובלימודי דת )מוסמך 

לרבנות(. דוגמאות להתאמה גבוהה: שר האוצר הוא בעל השכלה בכלכלה ובמתמטיקה פיננסית, 

שרים אין מידע מספק כדי לקבוע את  11הביטחון הוא בעל השכלה בביטחון לאומי. לגבי  שר

 מידת ההתאמה.

 

 30-הממשלה ה

בהשוואה בין תחומי ההשכלה של השרים לבין תפקידיהם בממשלה, נמצא כי התאמת רובם נמוכה 

ים הוא בעל שרים בהתאמה(. דוגמאות להתאמה נמוכה: השר לענייני ירושל 15-ו 18או חלקית )

השכלה במתמטיקה, השרה לאיכות הסביבה היא בעלת השכלה בעבודה סוציאלית. דוגמאות 

להתאמה חלקית: השר לקליטת עלייה הוא בעל השכלה בפילוסופיה פוליטית, מדע המדינה 

וביולוגיה, שר הבינוי והשיכון הוא בעל השכלה במשפטים. שמונה מהשרים מונו לתפקיד התואם 

רמה גבוהה )למשל, שר המשפטים הוא בעל השכלה במשפטים, שר הביטחון הוא את השכלתם ב

שרים אין מידע מספק כדי  10בעל השכלה ביטחונית מביה"ס לפיקוד ומטה של צה"ל( ולגבי 

 לקבוע את מידת ההתאמה.
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 31-הממשלה ה

וכה בהשוואה בין תחומי ההשכלה של השרים לבין תפקידיהם בממשלה, נמצא כי התאמת רובם נמ

שרים בהתאמה(. דוגמאות להתאמה נמוכה: שר הבריאות הוא בעל השכלה  11-ו 15או חלקית )

תיכונית, שר החקלאות ופיתוח הכפר הוא בעל השכלה בעבודה סוציאלית. דוגמאות להתאמה 

חלקית: שר הרווחה ושירותים חברתיים הוא בעל השכלה במשפטים, פסיכולוגיה ופילוסופיה, שר 

השכלה בהיסטוריה של האיסלאם ושל המזרח התיכון. ארבעה מהשרים מונו  החוץ הוא בעל

לתפקיד התואם את השכלתם ברמה גבוהה )למשל, שר המשפטים הוא בעל השכלה במשפטים(, 

 לגבי חמישה שרים אין מידע מספק כדי לקבוע את מידת ההתאמה.

 

 32-הממשלה ה

בממשלה, נמצא כי התאמת רובם נמוכה  בהשוואה בין תחומי ההשכלה של השרים לבין תפקידיהם

שרים בהתאמה(. דוגמה להתאמה נמוכה: שר התרבות והספורט הוא בעל  13-ו 15או חלקית )

השכלה בספרות כללית. דוגמאות להתאמה חלקית: סגן שר החוץ הוא בעל השכלה במשפטים 

מונו לתפקיד  וכלכלה, השר לעניינים אסטרטגיים הוא בעל השכלה במדע המדינה. שלושה שרים

התואם את השכלתם ברמה גבוהה )למשל, סגן שר האוצר הוא בעל השכלה בכלכלה ומתמטיקה 

 פיננסית(, לגבי שבעה שרים אין מידע מספק כדי לקבוע את מידת ההתאמה.

 

 דיון השוואתי

רמת ההשכלה של רוב החכ"ים והשרים בכנסות ובממשלות בעשר השנים הראשונות של המאה 

קבית פחות או יותר ומאופיינת בהשכלה גבוהה, בעיקר ברמה של לימודים הינה ע 21-ה

אקדמאיים ללא תואר ולימודי תואר ראשון, ופחות ברמה של לימודים מתקדמים )תואר שני 

ושלישי(. לא נראית מגמה של עלייה ברמת ההשכלה לאורך השנים. בנוסף לכך, תחומי הלימוד 

 ינה, לימודי דת ומדעי החברה וההתנהגות. השכיחים ביותר הם: משפטים, מדע המד

 

הקשר בין לימודי משפטים ומדע המדינה לתפקידם של העומדים בראש הנהגת והובלת המדינה 

הינו ישיר וברור. תחום לימודי הדת בקרב נבחרי הציבור הוא אולי מאפיין מעניין למדינה 
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ודי הדת הצטמצמה מעט עם דמוקרטית, אולם יש לציין בהקשר זה כי מרכזיותו של תחום לימ

השנים. מדעי החברה וההתנהגות, התופסים בשנים האחרונות יותר מקום בהרכבי הכנסת, כוללים 

המקנים השכלה  –פסיכולוגיה, תקשורת, סוציולוגיה ועוד  –למעשה מגוון של תחומי לימוד שונים 

 מדינה. כללית ורחבה אשר עשויה לבוא לידי ביטוי בתחומים שונים בניהולה של ה

 

חשוב לזכור שמלבד השכלה, מביאים איתם השרים ניסיון מקצועי. ייתכן שלמינוי שרים לתפקיד 

בממשלה ישנם שיקולים הנובעים מניסיון מקצועי באותו תחום ושיקולים אלה גוברים על שיקולי 

ם ההשכלה הפורמלית של המועמד לתפקיד שר. ייתכן, לדוגמה, כי שר ביטחון אינו מחזיק בתחו

לימודים רלוונטי לתפקידו )למשל, לימודי ביטחון( אך יש לו שנים רבות של ניסיון בשירות צבאי 

בתפקיד בכיר. במקרה כזה, הידע של אותו שר בנושא הינו בודאי רלוונטי לתפקיד, ובכך התאמתו 

 לתפקיד היא גבוהה גם ללא השכלה פורמלית מתאימה. 

 

במדגם לא אקראי של דמוקרטיות ומשרות השרים  התאמת סוג ההשכלהמצב להלן את נבדוק 

 אחרות ובכמה מדינות שאינן דמוקרטיות.

 

 ארצות הברית

עורכי  והיבמאה הקודמת ( יותר מרבע מחברי הקונגרס האמריקאי אשר נבחרו 2007) Smithלפי 

דין בהכשרתם המקצועית, כלומר בעלי השכלה אקדמית במשפטים. יתר על כן, הרבה מנשיאי 

השנים האחרונות הינם בוגרי בתי ספר למשפטים ועורכי דין  100-ומסגני נשיא ארה"ב ב ארה"ב

בהכשרתם )פרנקלין רוזוולט, ריצ'רד ניקסון, ביל קלינטון ואחרים(. כמו כן, סנאטורים רבים, 

מושלים וראשי ערים מגיעים מתחום המשפטים )הילארי קלינטון, רודולף ג'וליאני ועוד(. עורכי 

בזירה הפוליטית לאורך ההיסטוריה. אחת הגישות המסבירות תופעה זו גורסת כי ישנו  דין שלטו

ממשל ופוליטיקה. בלימודי המשפטים ישנה עיסוק בדמיון מקצועי בין לימודי המשפטים ל

התייחסות לחקיקה ולמערכת הממשל, וידע זה תורם מעשית בזירה הפוליטית. גישה אחרת, 

רכי דין נבחרים לתפקידים ציבוריים ע"י העם מאחר שבהכשרתם בולטת אף יותר, גורסת כי עו

 .( ורטוריקהdebateהם מאומנים באמנות השכנוע, השתתפות בדיון, עימות פומבי )
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 אנגליה

גם באנגליה תחום הלימודים השולט בזירה הפוליטית הינו משפטים. עם זאת, לצד מרכזיותם של 

ור, החלה לעלות מרכזיותם של לימודי מינהל לימודי המשפטים בהרכב הפרלמנט ואנשי הציב

, וכן עלה מספרם של אנשי העסקים והבנקאים 1997-1999עסקים ולימודים פיננסיים בשנים 

בפרלמנט. תחומי הלימוד השכיחים ביותר שנמצאו באותן שנים אחרי משפטים, מינהל עסקים 

נדל"ן ועיתונאות )מתוך האתר  ולימודים פיננסיים, הם: מינהל ציבורי, חינוך, חקלאות, לימודי

 האנגלי ללימודי היסטוריה(.

 

 צרפת

פוליטיקה כמקצוע קשורה לתחום המשפטים ורוב חברי הממשל הצרפתי הם בעלי הכשרה 

במשפטים. לצד תחום זה, משתלב תחום מדע המדינה והממשל )הנלמד בבית הספר הלאומי הגבוה 

יטיים. עם זאת, המשפטים כתחום לימודי נשארו למינהל ציבורי( ונראית נחיצותו לתפקידים פול

 (.Knapp and Wright, 2001עדיין מרכזיים בהשכלתם של חברי הממשלה )

 

 גרמניה

תחום הלימודים הבולט בקרב פוליטיקאים בגרמניה, כמו בדמוקרטיות אחרות, הינו תחום 

 (.2009המשפטים )מתוך אתר עיתון "האקונומיסט", 

 

 סין

ולט ביחס לשאר, ובשונה ממדינות אחרות, הינו ההנדסה, כך שפוליטיקאים תחום הלימודים הב

 (.2009רבים בסין הינם מהנדסים בהכשרתם המקצועית )מתוך אתר עיתון "האקונומיסט", 

 

 הודו

בשנים האחרונות חל שינוי במערכת הפוליטית בהודו, בניסיון להעלות את רמת הפוליטיקאים, 

יושרם וכיו"ב. כיום מושם דגש על פוליטיקאים משכילים,  לשנות את תפיסת הציבור לגבי
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מקצועיים ומלאי מוטיבציה לתפקיד. בנקאים, רופאים ובוגרי בי"ס גבוה לטכנולוגיה בהודו, הינם 

 (.2009חלק משמעותי מהרכב הממשלה )מתוך אתר חדשות ההשכלה הלאומית של הודו, 

 

 מדינות אפריקה

(, הפוליטיקאים של רבות ממדינות אפריקה 2009הבריטי ) לפי מחקר של עיתון "האקונומיסט"

מאופיינים לרוב בהכשרה מקצועית צבאית. מצרים יוצאת דופן בעניין זה, בהעדפתה לפוליטיקאים 

 שהם אקדמאים.

 

 ברזיל

בקרב פוליטיקאים בברזיל נראית העדפה לבעלי הכשרה ברפואה )מתוך אתר עיתון 

 (.2009"האקונומיסט", 

 

אה כי בדמוקרטיות מערביות מתקיימת מגמה של העדפת פוליטיקאים בעלי השכלה ככלל, נר

במשפטים ובמדע המדינה. במדינות לא מערביות מתקיימות העדפות שונות, שכנראה נועדו לשרת 

 את מטרות ומהות המדינה הספציפית וצורת השלטון בה. 

 

המערביות, המתקדמות, בהן  נראה כי ישראל דומה במדד ההשכלה של פוליטיקאים לדמוקרטיות

מדע המדינה. אך לישראל יש גם מאפיין בלרוב הפוליטיקאים השכלה גבוהה בתחומי המשפטים ו

ייחודי משלה, בדומה למדינות לא מערביות: העדפה לפוליטיקאים בעלי השכלה בלימודי דת. בין 

ות ללימודי דת המדינות שנבחנו במחקר זה לא נמצאה מדינה דמוקרטית נוספת בה ישנה בולט

 בקרב פוליטיקאים. 
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 רשימת מקורות

  .אקשטיין, ג. חשיבות ההשכלה הגבוהה של פוליטיקאים חברי כנסת ישראל 

http://www.articles.co.il/article.php?id=7173 

  בהוצאת המכון הישראלי 54זרז להשתתפות פוליטית. פרלמנט, גיליון  –בלאנדר, ד. השכלה .

 לדמוקרטיה.

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=16864 

 Knapp, A., and V. Wright. (2001). The Government and Politics of France. 

Routledge, Forth Edition, page 380.  

http://books.google.co.il/books?id=RF7ncOmei98C&pg=RA4-

PA380&lpg=RA4PA380&dq=profession+of+politicians+in+france&source

=bl&ots=npIUHjj7Kp&sig=wTPVQRcKNcTxW3jZVASQ_gjG-

dE&hl=iw&ei=6ZsrStDVOsiM_Qb2mpX0Cg&sa=X&oi=book_result&ct=

result&resnum=5 

 Smith, D. D. (2007). Lawyers becoming Congressmen: A new 

Phenomenon? In- 

http://www.associatedcontent.com/article/122402/lawyers_becoming_congressmen

_a_new.html?cat=37 

  –אתרי אינטרנט 

 http://www.knesset.gov.il/main/heb/home.aspאתר הכנסת 

 http://www.historylearningsite.co.uk/recruit.htmאתר ללימוד ההיסטוריה האנגלית 

-http://indiaedunews.net/In 2009אתר רשת חדשות ההשכלה הלאומית של הודו, מאי 

Focus/May_2009/Professional,_educated_and_aspiring_to_be_politician_8071/#2 

Lawyer, Doctor, Engineer 2009, מתוך אתר עיתון ה"אקונומיסט" הבריטי, אפריל. 

http://www.economist.com/daily/chartgallery/displaystory.cfm?story_id=13517524 

 . 2009וד מכובד להיות פרופסור", גלובס. ליכטמן מ. "מא

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000457245&fid=2 
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 פירוט קטגוריות תחומי הלימוד –נספח א' 

 משפטים, משפט עברי, גישור. –משפטים 

מדע המדינה, ממשל, יחסים בינלאומיים, מדיניות ציבורית ופוליטית, מנהל  –מדע המדינה 

 וניציפלי, מנהל מערכות חינוך, לימודים אסטרטגיים. מ

הסמכה/סמיכות לרבנות, השכלה תורנית גבוהה, הוראה למחזיקי הדת, לימודי  –לימודי דת 

 ישיבה, כושר לרב עיר, טוען רבני, מכון תורני פדגוגי, ראש ישיבה, יהדות, תלמוד.

 ון, הנהלת חשבונות, חשבונאות. כלכלה, מתמטיקה פיננסית, ראיית חשב –לימודים פיננסיים 

פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, גאוגרפיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה,  –מדעי החברה וההתנהגות 

 לימודי עבודה, תולדות הכלכלה והחברה, גאולוגיה, ארכיאולוגיה, משאבי אנוש.

 ביולוגיה, כימיה, ביוכימיה, רוקחות. –מדעי החיים 

תיכון, איסלאם, של עם ישראל, תולדות עם ישראל, תרבות האיסלאם,  כללית, מזרח –היסטוריה 

 מזרחנות, יהודים בארצות האיסלאם.

 פילוסופיה, פילוסופיה של המדע, פילוסופיה פוליטית. –פילוסופיה 

 מינהל עסקים, ניהול. –מינהל עסקים 

 ה"ב.צבא אר -ביטחון לאומי, מטה ופיקוד של צה"ל, פיקוד ומטה –לימודי ביטחון 

 מתמטיקה, פיסיקה, מדעי המחשב. –מדעים מדויקים 

אזרחית, תעשייה וניהול, אלקטרוניקה, טכנאי מטוסים, ניתוח  –הנדסה ומקצועות טכניים 

 מערכות, גמולוגיה, שמאות רכב.

 תיאטרון, אמנות, ארכיטקטורה, שימור המורשת הבנויה. –אמנות 

 לית, לינגוויסטיקה, ערבית.ספרות עברית, ספרות כללית, אנג –מדעי הרוח 

 עבודה סוציאלית, קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה. –רווחה ובריאות 

 רפואה. –רפואה 

 תיירות. –תיירות 
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( לפי רמת השכלה ותחום לימודים 32)ממשלה  18-פירוט ח"כים ושרים בכנסת ה –נספח ב' 

 )בסדר עולה של רמת ההשכלה(

 שם
 רמת השכלה

 תחומי לימוד
 הנדסאי יתתיכונ

גבוהה ללא 

 תואר

תואר 

 ראשון

תואר 

 שני

תואר 

 שלישי

לא 

 מצוינת

 -        אליהו ישי

 -        יואל אדלשטיין-יולי

 -        אורי יהודה אריאל

 -        אלי אפללו

 -        חיים אורון

 -        עמיר פרץ

        רוברט אילטוב
הנדסה ומקצועות 

 טכניים

 לימודי דת        קב ליצמןיע

 לימודי דת        מאיר פרוש

 פיננסיים        יעקב מרגי

-בנימין )פואד( בן

 אליעזר
       

 לימודי ביטחון

 מדעי הרוח        לימור לבנת

        איוב קרא
משפטים, מנהל 

 עסקים

 משפטים        מיכאל איתן

        איוב קרא
משפטים, מנהל 

 עסקים

        יצחק כהן

פיננסיים, 

מדעים, הנדסה 

ומקצועות 

טכניים, 

משפטים, לימודי 

 דת

        חיים כץ
הנדסה ומקצועות 

 טכניים

        גדעון עזרא

מדעי החברה 

וההתנהגות, מדע 

 המדינה

 לימודי דת        חיים אמסלם
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        אורי אורבך
לימודי דת, 

 הוראה וחינוך

 לימודי דת        יעזר מוזסמנחם אל

 לימודי דת        משה גפני

        זבולון אורלב

לימודי דת, מדעי 

הרוח, מדעי 

החברה 

 וההתנהגות

 לימודי דת        אורי מקלב

 לימודי דת        נסים זאב

 הוראה וחינוך        דוד אזולאי

 הוראה וחינוך        יצחק וקנין

 הוראה וחינוך        ציון פיניאן

        ליה שמטוב

הנהלת חשבונות, 

הנדסה ומקצועות 

 טכניים

        עתניאל שנלר

מדעי החברה 

וההתנהגות, 

משפטים, לימודי 

 דת

        משה מוץ מטלון

מדעי החברה 

וההתנהגות, מדע 

המדינה, 

פיננסיים, הנדסה 

ומקצועות 

 טכניים

 ינהמדע המד        אילן גילאון

 מדעים        מוחמד ברכה

 -        איתן כבל

        אביגדור ליברמן
מדעי החברה 

 וההתנהגות

        גדעון סער
משפטים, מדע 

 המדינה

 משפטים        דן מרידור

 רווחה ובריאות        שלום שמחון

 היסטוריה         יצחק אהרונוביץ

 מדע המדינה        משה יעלון
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        משה כחלון

משפטים, מדע 

המדינה, הנדסה 

ומקצועות 

 טכניים

 משפטים        אורית נוקד

 מדעי הרוח        איברהים צרצור

        יעקב )כצל'ה( כ"ץ
היסטוריה, 

 לימודי דת

 היסטוריה         מסעוד גנאים

 היסטוריה         אריה ביבי

 פיננסיים        זאב בילסקי

        שלי יחימוביץ
מדעי החברה 

 וההתנהגות

        אופיר אקוניס

מדע המדינה, 

מדעי הרוח, מדעי 

החברה 

 וההתנהגות

 מדע המדינה        ישראל חסון

 מדע המדינה        רוחמה אברהם בלילא

 מדע המדינה        יואל חסון

        אמנון כהן

מנהל עסקים, 

מדעי החברה 

 הגותוההתנ

        צחי הנגבי
משפטים, מדע 

 המדינה

        חמד עמאר

משפטים, מדעי 

החברה 

 וההתנהגות

 

        כרמל שאמה
משפטים, מנהל 

 עסקים

        דליה איציק

משפטים, מדעי 

הרוח, היסטוריה, 

 הוראה וחינוך

        שלמה )נגוסה( מולה
משפטים, רווחה 

 ובריאות

        יריב לוין
משפטים, מדעי 

 הרוח
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 משפטים        אברהם מיכאלי

 משפטים        אבקסיס-אורלי לוי

 משפטים        דוד רותם

 משפטים        חיים רמון

 משפטים        טלב אלסאנע

 משפטים        ניצן הורוביץ

 משפטים        סעיד נפאע

 משפטים        ציפי לבני

 משפטים        ראובן ריבלין

 משפטים        און-רוני בר

        מתן וילנאי
היסטוריה, מדע 

 המדינה 

        משולם נהרי
הוראה, לימודי 

 דת

 היסטוריה         יוסי פלד

        בנימין נתניהו
מנהל עסקים 

 ואמנות

        גלעד ארדן
משפטים, מדע 

 המדינה

        אהוד ברק

דסה מדעים, הנ

ומקצועות 

 טכניים

        סילבן שלום

משפטים, מדע 

המדינה, 

 פיננסיים

        דניאל אילון
מנהל עסקים, 

 פיננסיים

        סטס מיסז'ניקוב

מנהל עסקים, 

מדעי החברה 

וההתנהגות, 

 מדעי המדינה 

        זאב בוים

היסטוריה, מדע 

המדינה, מדעי 

 הרוח

 ריה היסטו        מגלי והבה
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        אנסטסיה מיכאלי

הנדסה ומקצועות 

טכניים, מנהל 

 עסקים

        רוברט טיבייב
הנדסה ומקצועות 

 טכניים

        יוחנן פלסנר
פיננסיים, לימודי 

 ביטחון

        אלכס מילר
מדע המדינה, 

 הוראה וחינוך

 מדע המדינה        פז-אופיר פינס

 ינהמדע המד        יעקב אדרי

        אורית זוארץ

מדעי החברה 

וההתנהגות, 

מדעי הרוח, 

 היסטוריה

        רונית תירוש

מדע המדינה, 

מדעי הרוח, 

פילוסופיה, 

 הוראה

        מירי רגב
מנהל עסקים, 

 הוראה וחינוך

        אבי )משה( דיכטר

מנהל עסקים, 

מדעי החברה 

 וההתנהגות

        שאול מופז
ים, מנהל עסק

 לימודי ביטחון

פאינה )פניה( 

 קירשנבאום
       

 מנהל עסקים

        דני דנון
מדעי המדינה, 

 משפטים

        סימון-דניאל בן

מדעי החברה 

וההתנהגות, מדע 

 המדינה

        נחמן שי

מדעי החברה 

וההתנהגות, מדע 

המדינה, 

היסטוריה, מנהל 

 עסקים
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        חנין זועבי

רה מדעי החב

וההתנהגות, 

 פילוסופיה

        גילה גמליאל

פילוסופיה, 

היסטוריה, 

 משפטים

 -        ישראל כץ

 רווחה ובריאות        סופה לנדבר

 מדעי החיים        לאה נס

 פילוסופיה         יובל שטייניץ

        עוזי לנדאו
הנדסה ומקצועות 

 טכניים

 סייםפיננ        אבישי ברוורמן

        שי חרמש

היסטוריה, מנהל 

עסקים, מדעי 

החברה 

וההתנהגות, 

 פיננסיים 

        זאב אלקין
היסטוריה, 

 מדעים

        חנא סוייד
הנדסה ומקצועות 

 טכניים

        ארי-מיכאל בן

היסטוריה, מדעי 

החברה 

וההתנהגות, 

הוראה וחינוך, 

 לימודי דת

 דינהמדע המ        מאיר שטרית

        דב חנין

מדע המדינה, 

 משפטים

 

 משפטים        ציפי חוטובלי

        דניאל הרשקוביץ
מדעים, לימודי 

 דת

        יולי תמיר

פילוסופיה, מדע 

המדינה, מדעי 

 החיים

 מדעי החיים        ג'מאל זחאלקה
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        רחל אדטו
רפואה, משפטים, 

 מנהל עסקים

 רפואה        אחמד טיבי

 רפואה        אריה אלדד

 רפואה        עפו אגבאריה

        מרינה סולודקין
מדעי החברה 

 וההתנהגות

        זאב בנימין בגין
מדעי החברה 

 וההתנהגות

 משפטים        יעקב נאמן

 -        אריאל אטיאס
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 שער שלישי:

 

 מדיניות ציבורית
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 ייצוב עצבי הממשל
 

 פרק חמישי

 אודות מצב התחבורה בישראל -מנוהלים ולא מנהלים 

 

 גולן להט

 

 

בכל הזמנים חשוב שמנהיגי האומות יפעלו מתוך התכוונות לעתיד; אך בתקופות דמוקרטיות "

וספקניות חשוב הדבר יותר מאשר בכל תקופה אחרת. אם כך יפעלו מנהיגי הדמוקרטיות, לא די 

" ציבור אלא שבכוח דוגמתם גם ילמדו לאנשים פרטיים איך לנהל את עסקיהםשיצלחו בידם ענייני ה

(.591, עמוד הדמוקרטיה באמריקהטוקוויל, -)אלקסיס דה
1

 

 

 כשלי התחבורה : מבוא

 

מתי בפעם האחרונה מצאתם את עצמכם משתרכים בפקק ישראלי שגרתי ואינסופי? האם חשתם 

רק משום שתהיתם,  –ונדון, פריז או בנגקוק צביטה בלב כל אימת שנסעתם ברכבת התחתית בל

ובצדק, מתי נוכל לחנוך בארצנו תשתית דומה? האם נזכה לראות במחוזותינו את אותה גירסה 

תחבורתית מערבית שכיחה של רכבת קלה באחת מערי המטרופולין? מתי נוכל לצפות לקיצור 

ריה )שהיא למעשה כל שאר משמעותי של זמני הנסיעה בין המרכז של "מדינת גוש דן" והפריפ

אוכלוסיית המדינה(? והאם נזכה להשתמש בדרכי תחבורה העומדות בתקני בטיחות מחמירים, 

טק -כגון אלה המגינים על הנוסעים הנוהגים בכבישי אירופה? מדוע מדינה בעלת תעשיית היי

תי קשה?מתקדמת ושוק פיננסי יציב ומפותח נקלעה למשבר תשתיות לאומי ובכללו משבר תחבור

                                                 
 [.1840] 2008, מרכז שלם: ירושלים, הדמוקרטיה באמריקהטוקוויל, -אלקסיס דה 1
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בפרק זה בכוונתי להבהיר כי חלק ניכר מהגורמים לקשיי התחבורה בהם נתקל כיום כמעט כל 

משבר המשילות הפוליטית. נסו להיזכר מתי זכינו  –ישראלי באופן יומיומי, מקורו במשבר מקביל 

 לחזות בממשלה שהצליחה לסיים את מלוא כהונתה? מתי תוכננו, התקבלו ובעיקר יושמו תכניות

פעולה ארוכות טווח בישראל? האם רק מקרה הוא שרבים מבעלי ההון השוקלים להשקיע 

בישראל נמנעים לעשות כן מחשש שמא האישיות השלטונית עמה הם באים במשא ומתן לא תזכה 

 להחזיק במשרתה יותר מחודשים ספורים?

 

ליך הן לפגיעה הטענה העקרונית המוצגת במאמר הינה שהיעדר היציבות השלטונית בישראל מו

קשה ביכולת הביצוע של משרדי הממשלה והן לתחושת חוסר ייצוג מתרחבת בקרב הציבור. 

שילוב יעילותה הנמוכה של המערכת המבצעת והיחלשות התמיכה הציבורית בה, מוליך במישרין 

(. כלומר, לכך שמרבית משרדי הממשלה, ובכללם Ungovernmentabilityלחוסר משילות )

רה, נאלצים להתנהל על בסיס התייחסות למאורעות בעיתיים בהווה, משמע נאלצים משרד התחבו

"לכבות שרפות" ונמנעים מלנהל, לפתח וליישם תכניות משמעותיות ארוכות טווח לשיפור מהותי 

 של המציאות. 

 

הטיעונים בדבר חוסר המשילות הישראלי אינם עניין חדש במחקר האקדמי, אולם בעמודים הבאים 

להדגיש כי הקשר בין חוסר משילות ובין היגררות הממשלה אחרי אירועי היום איננו רק אבקש 

עניין אקדמי הרלוונטי למומחים למדע המדינה או לפוליטיקאים גרידא, אלא עניין הנוגע במישרין 

לציבור הישראלי כולו. היעדר המשילות הפוליטית מתורגם ל"חווית תחבורה" ישראלית עגומה, 

  ופן פרקטי ויומיומי על חיי כל אחד ואחת מאיתנו.המשפיעה בא

 

במחקר לניתוח "חווית התחבורה" הנוכחית בישראל, שנערך עבור חברת נתיבי איילון,
2

נמצא כי  

, בואך נתיבי איילון. 1קטע הכביש העמוס ביותר בארץ מצוי בחלקו הדרומי של כביש מספר 

דקות, פי שלושה  33בבוקר( עומד על  8ק"מ, משך הנסיעה בשעות העומס ) 12בקטע שאורכו 

דקות(. בתרגום  8מאשר הזמן הנדרש לעבור את אותו הקטע כשהתנועה זורמת באופן רגיל )

                                                 
 8.11.09, ליסטכלכ , ראה:ITISמחקרו של ישראל פלדמן מחברת  2
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ימי עבודה בשנה לכל נוסע. בכבישים מרכזיים אחרים המצב אינו טוב  12כלכלי, מדובר באובדן 

עה ממחלף קסם, נרשמה , המוביל תנו5בהרבה. כך לדוגמה בכניסה המזרחית לת"א דרך כביש 

ימי עבודה בשנה לכל  10קמ"ש בשעות העומס, משמע, אובדן של "רק"  21מהירות ממוצעת של 

בין כ"ס ורעננה לפ"ת, בין ראשל"צ  4נוסע. מהירות דומה נרשמה גם לנוסעים דרומה בכביש 

הבוקר לת"א ובכביש החוף משפיים בואך גוש דן, בכולם מהירות נסיעה ממוצעת שבשעות פקקי 

 קמ"ש, כלומר מהירות רכיבה ממוצעת המתאימה, לכל היותר, לאופניים.  40-אינה מגיעה אפילו ל

 

הסיבות הישירות לעומסים ההולכים וגדלים בכבישי ישראל ידועות: קצב גידול כלי הרכב עולה 

גדלה  1970-הכבישים. בעוד שהחל מ –משמעותית על קצב גידול שטחי הנסיעה, דהיינו 

 800%-בלבד, הרי שמספר כלי הרכב המנועיים גדל כמעט ב 150%-יית המדינה בכאוכלוס

-. אורך הדרכים הסלולות בישראל גדל באותה עת בכ1,100%-ומספר כלי הרכב הפרטיים ב

בלבד. 95%
3

ואילו מספר  13%-גדלה אוכלוסיית המדינה בכ 2009-ו 2000למעשה, בין השנים  

.25% –פול כלי הרכב גדל במקביל בקצב כמעט כ
4

משמע, אין כל התאמה בין קצב גידול  

 האוכלוסייה וכלי הרכב )בעיקר הפרטיים( ובין קצב סלילת הדרכים. 

אם נתונים אלה נראים בעייתיים, הצפי לעתיד הלא רחוק הוא עוד יותר בעייתי. דו"ח שפרסמה 

לומר עד שנת חברת הייעוץ "מקינזי", אשר נשכרה ע"י משרד התחבורה, קבע כי תוך דור, כ

מיליון טון  71מיליון טון לעומת  142-, יוכפל קצב פליטת גזי החממה בישראל ויגיע ל2030

-ו 14%. צפי זה גבוה בהרבה מהתחזית למדינות המערב דוגמת גרמניה וארה"ב )2009בשנת 

בהתאמה(. 24%
5

מוצע,  בין הדרכים המרכזיות המוצעות בדו"ח לשם הפחתת הזיהום האמור 

צמצום הנסיעה בתחבורה פרטית, מעבר לתחבורה ציבורית והגדלת השימוש באופניים.כצפוי, 
6
  

 

" 2020האם פני ישראל לשם? כנראה שלא. בתכנית "חזון למערכות תבוניות לתחבורה בשנת 

מזהיר זאב שדמי, ראש תחום מחקר ופיתוח טכנולוגי ביחידת המדען הראשי במשרד התחבורה, כי 

                                                 
 22.9.09, מרקר-דהאריק טפיירו ב 3
 .2008, ספטמבר 2008ליום תחבורה ציבורי  2דו"ח מספר אריק טפיירו,  4
 Nrg, 3.11.09ר':  5
 יש לציין כי חלק מההמלצות האמורות הוספו לדו"ח רק לאחר ביקורת של ארגונים "ירוקים" בישראל. 6
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פקוקה אף יותר, ולו משום שאף אם נצליח להאט את העלייה המתמדת תוך עשור ישראל תהא 

מיליון רכבים  3-יעמוד על כ 2020ברמת המינוע התחבורתי, עדיין מספר כלי הרכב הצפוי בשנת 

בקצת יותר מעשור. עלייה במספר  30%, גידול של כמעט 2007מיליון בשנת  2.3לעומת 

שטחים פתוחים ואזורי מחייה של בעלי חיים, בד  הרכבים משמעותה פגיעה במרחבים ציבוריים,

בבד עם עלייה בדרגת רעש, זיהום אויר ומים. התחבורה היבשתית מהווה מקור מרכזי לגידול 

במזהמים כגון: פחמן חד חמצני, תחמוצות החנקן, פחמימנים וחלקי פיח, ובישראל העכשווית 

נות דרכים.התמותה הנובעת מזיהום אויר כפולה מזו הנגרמת ע"י תאו
7

ההשלכות של תחזית  

העלייה בכמות המינוע חורגות אפוא מההקשר התחבורתי ועלולות לגרום פגיעה רב ממדית 

 באיכות החיים והסביבה בישראל העתידית. 

 

לאור נתונים כה בעייתיים וידועים, חשוב לברר: מדוע לא נעשה די לשינוי המצב? מהם הגורמים 

וקרטיים המערימים קשיים על האפשרות לשפר את מצב התחבורה המערכתיים, הפוליטיים והביר

 בישראל? ולבסוף, מהם עקרונות הרפורמה האפשריים לתיקון השבר התחבורתי העכשווי? 

 

 "על השר ועל הפקק", או על המשבר המעגלי של המשילות והתחבורה 

שאי משרות אחד הביטויים המובהקים ביותר למשבר משילות מצוי בתחלופה הגבוהה של נו

ציבוריות בכירות. תחלופה כזו מונעת היכרות מעמיקה של בעל התפקיד עם תחום אחריותו, 

מקשה על יכולתו לתכנן ובעיקר לממש תכניות ארוכות טווח הכרחיות, ומעודדת קבלת החלטות 

 אהודות ציבורית. 

 

כל אחד  שבעה שרים, שכיהנו 2009-ל 2001במשרד התחבורה התחלפו בשמונה השנים שבין 

שנים כיהנו  8חודשים בלבד. מצב המנכ"לים של המשרד לא טוב בהרבה, באותן  14-בממוצע כ

חודשים בלבד.  25-במשרד ארבעה מנהלים בכירים שונים, כשאורך כהונתם הממוצע מגיע לכ

ברכבת ישראל, אחת מיחידות הסמך המרכזיות של התחבורה בישראל, הנדרשת באופן מיוחד 

חמישה מנכ"לים,  2009ועד  1999תכניות ארוכות טווח, התחלפו מאז שנת  לתכנון ויישום

                                                 
 .31.3.2008, יחידת המדען הראשי משרד התחבורה, 2020בורה לשנת חזון למערכות תבוניות לתחזאב שדמי,  7
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תחלופה המיתרגמת למשך כהונה ממוצע שלא עולה על שנתיים. לאור הנתונים הללו אין זה 

מפתיע כי מנכ"ל משרד התחבורה, גדעון סיטרמן, טען עם פרישתו כי: "הבעיה הבסיסית היא 

תחיל לעבוד, אך אינו יודע מתי הוא יסיים. לכן נוצרת שמנכ"ל משרד ממשלתי יודע מתי הוא מ

בעיה בקביעת סדר עדיפויות. המנכ"ל נדרש לטפל בעת ובעונה אחת ובאותה תכיפות במגוון 

עניינים. בעולם העסקי אתה יודע לחלק את הפעולות בהתאם לסדרי עדיפויות, אבל למנכ"ל 

יינים שוטפים אתה נדרש לעלות לעמדת ממשלתי אין את הלוקסוס הזה. לכן תוך כדי עיסוק בענ

התצפית כמעט מדי יום".
8

 

 

במציאות שבה הזמן קצר, המלאכה מרובה והכלים לביצוע מעטים ומוחלשים )מסיבות שנעמוד 

עליהן להלן(, יכולת קבלת ההחלטות הממשלתית נפגמת מהותית ועמה מתמעט באופן ברור כושר 

ר המשילות והמשבר התחבורתי, יש להקדים המשילות. בטרם נפנה להעמקת הקשר בין חוס

 מינהלית כה גבוהה. -ולהבהיר, בקצרה, מדוע נקלענו למציאות שבה התחלופה הפוליטית

 

ההסדר הדמוקרטי הישראלי נעדר חוקה כתובה, ובשונה מהדמוקרטיה הבריטית למשל, אף חסר 

פעילות פוליטית )ולא מסורת חוקתית עליה ניתן להישען. החקיקה הישראלית, הנעשית תוך כדי 

בטרם לה או כתשתית לה(, כוננה מספר חוקי יסוד המושפעים ובעיקר משתנים באורח תדיר 

בהתאם למערך כוחות קואליציוני רגעי.
9

השילוב בין היעדר מסד חקיקתי איתן ואימוץ שיטת  

בחירות יחסית קיצונית
10

עם אחוז חסימה לא גבוה 
11

)הצבעה( ואחוז השתתפות פוליטית פורמלית  

מפלגתית, משוסעת אידיאולוגית ואישית, הנדרשת באורח קבע -יצר מערכת רב –גבוה יחסית 

לכינון קואליציות מכל המגוון הידוע בדמוקרטיות המערביות.
12

מגוון קואליציות, שהמכנה  

 המשותף היחיד שלהן הוא אי יציבותן הכרונית. 

 

                                                 
 19.7.09, מרקר-דה 8
 .2006תל אביב: המרכז להעצמת האזרח, ראה: גדעון דורון, עוצמתו של האזרח: הסדר דמוקרטי יציב לישראל,  9

 נציגים לפרלמנט. 120שבמסגרתה למעשה המדינה כולה הינה מחוז בחירה אחד השולח  10
 אלף קולות למושב בכנסת. 67.5-, שמשמעותו סף חסימה משוער של כ2%הינו  2009-חוז החסימה בא 11
הקואליציות השכיחות הן: קואליציות של ממשלות מיעוט, קואליציות מנצחות צרות, קואליציות גדולות יותר ממה  12

. וגם גדעון דורון, 1997, ותקואליצישנדרש וקואליציות של "ממשלות אחדות". ראה: דני קורן ובועז שפירא, 

 .2006, משטר נשיאותי לישראל
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ות" של מפא"י לפני כמחצית המאה, לא ניתן למעשה, למעט התקופה יוצאת הדופן של "הדומיננטי

לציין שתי כנסות רצופות שזכו לכהן עד תום המועד החוקי שנקבע להן. תחת קיום פוליטי שאינו 

יציב בדרך קבע, קשה להוציא אל הפועל תכניות ארוכות טווח, המדיניות הציבורית מכוונת ברובה 

וי שריפות". לפיכך, אין זה מפליא כי לפתרון בעיות השעה, או בשפה השכיחה מכוונת ל"כיב

מדיניות קצרת רואי נוטה להיות בזבזנית, לא יעילה, פופוליסטית ולעיתים אף מושחתת באופן 

מערכתי.
13

בקיצור, מדיניות שמערערת את מידת האמון שציבור האזרחים מפגין כלפי  

 הדמוקרטיה שבמסגרתה הוא פועל. 

 

החלטות בתחום התשתיות והתחבורה, שכן תחומים אלה, דברים אלה רלוונטיים במיוחד לקבלת 

מטבעם, מבוססים על תכנון, אישור ובניית פרויקטים הנדסיים מורכבים וממושכים, בעלות גבוהה 

של משאבים וכוח אדם. במרחב פעילות שכזה, קבלת החלטות מקצועית אינה לוקסוס, אלא צורך 

קשר משברי מעגלי של חוסר המשילות קיומי אזרחי. מדוע למרות האמור לעיל, התהווה 

 והתחבורה בישראל? תחילה נדגים זאת בתרשים ואח"כ מילולית. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
הכוונה היא לשחיתות שאינה נובעת בהכרח מאופי אישי קלוקל אלא ממבנה ומדפוס פעולה מערכתי שמאיץ בחבריו  13

 למפלגות הנהוגה בישראל בעת הבחירות המקדימותהמבנית  לשחיתותלנהוג בדרכים לא כשרות. טיעון דומה, הנוגע 
אשר , 2003הבחירות בישראל מועמדים חנוקים", בתוך  –"מפלגות מדושנות : הופנונגמנחם (, ניתן למצוא אצל סריימרי)הפ

 .93-115שמיר )עורכים(, עמ' מיכל אריאן ו
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 הקשר המשברי המעגלי של חוסר המשילות והתחבורה בישראל

 

 כהונה קצרה של בכירים ציבוריים               היעדר יציבות שלטונית                            

 

                                                                      

 קבלת החלטות             אי קבלת החלטות                                                                     

 קשות ומורכבות    ריכוזיות יתר, החלשה נוספת                        "פופוליסטית"                 

 בכושר הביצוע, פגיעה בייצוג                        קצרת טווח                   לטווח ארוך       

 

 

 "פתרונות קסם" של הפחתת                              רמת ביצוע נמוכה ולא מספקת       

 אחריות והפחתת סמכות          

 

ית מתורגם, כאמור לעיל, לקיצור משמעותי של משך הכהונה הממוצע של היעדר היציבות השלטונ

הבכירים במגזר הציבורי ובראשם השרים והמנכ"לים של משרדי הממשלה השונים, בהם כמובן 

גם זה התחבורתי. קיצור משך הכהונה מוליך, באופן מבני ושיטתי, לפגיעה משמעותית ביכולת 

ובעיקר ליישם תכניות מורכבות וממושכות. בד בבד, נראה קבלת ההחלטות, כלומר ביכולת לתכנן 

כי ההעדפה המיידית של מקבל ההחלטות, שזה מכבר נחת בכסאו לפרק זמן "לא ידוע", היא לדאוג 

לשמו הציבורי. דהיינו, לקבל החלטות שיתקבלו באהדה ציבורית, לעיתים קרובות מדי ללא שום 

 קשר לערכן המקצועי. 

 

ות "פופוליסטית" הנמשכת באורח קבוע ושיטתי, יוצרת רמת ביצועיות מדיניות קבלת החלט

בשנים  –נמוכה, לא בכמותה אלא באיכותה. משרד התחבורה לא חסר תקציבים, נהפוך הוא 

גדל  2008-ועד ל 2000האחרונות גדל תקציב המשרד באופן משמעותי ומספק למדי. משנת 

,84%התקציב ב
14

התכנית השאפתנית של ראש הממשלה בנימין  וזאת עוד לפני שאמרנו דבר על 

                                                 
 .2008, ספטמבר 2008ליום תחבורה ציבורי  2דו"ח מספר אריק טפיירו,  14
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נתניהו לקירוב הפריפריות למרכז. הבעיה אינה אפוא בהיעדר מימון, אלא בהכרעות שגויות, או 

לכל הפחות בעיתיות ובעלות אופק ראייה קצר טווח, הנוגעות לאופן הוצאת התקציב ולא להיעדר 

 קיומו. 

 

לשלל "פתרונות קסם" ובראשם הפיכת משרד רמת הביצוע הנמוכה הוליכה את ממשלות ישראל 

האוצר למשרד ממשלתי חזק במיוחד, החולש על סעיפי תקציב פנימיים של משרדי ממשלה 

אחרים. כיום, כל סעיף תקציב משרדי מתועל במישרין לפרויקט שאושר בבית הנבחרים. על מנת 

דש של האוצר, שלא להעביר כספים מפרויקט אחד למשנהו נדרש כל משרד ממשלתי לאישור מחו

 לדבר על שינוי הפרויקט הדורש אישור חדש של הכנסת עצמה. 

 

הכוונה לפקח מקרוב על הנעשה במשרדי הממשלה היא מובנת ואף ראויה, אך הבעיה מתהווה עם 

תרגום הכוונות הטובות הללו להליך בירוקרטי ממושך ומסובך, המקשה על הגמישות הנדרשת 

מאריך, ועל כן מקשה עד מאוד, יישום תכניות קיימות. כך נוצרה בהוצאות המשרד הממשלתי וה

מציאות פוליטית וניהולית משברית, שבה מרבית משרדי הממשלה מוחלשים ונעדרי סמכות 

ועצמאות ביצועית.
15

בצד היעדר הסמכות של משרדי הממשלה, לא פותח במקביל הליך שקיפות  

ווית את המחיר: במקרה החמור האחרון הורד ואחריות הכרחי. הש"ג עדיין משלם בישראל העכש

דירוג בטיחות התעופה האזרחית בישראל לרמה של מדינת עולם שלישי, ובסופו של יום הוחלט 

 לפטר את ראש מינהל התעופה, אך כהונתם של השר או המנכ"ל הרלוונטיים לא נפגמה.

 

גם לפיכך פעם נוספת שילוב היעדר הענישה האישית מחד גיסא, ופיקוח היתר מאידך גיסא, פ

ברמה הנמוכה גם כך )כזכור, לאור משבר המשילות וקיצור משך כהונת הבכירים( של ביצועיות 

משרד התחבורה, שמוצא עצמו מתמודד במקביל מול משרד אוצר האוזק אותו תקציבית ומול 

לים אותו ריבוי יחידות סמך )רכבת ישראל, מע"צ( ובעלי עניין )בעלי הון, איגודי עובדים( הכוב

בסבך אינטרסים רבים וסותרים. כדור השלג המתדרדר של היעדר היכולת ליישם קבלת החלטות 

                                                 
שולט אפילו בהליך מינוי כוח האדם שיעבוד עימו באופן  לציין כי סמנכ"ל משרד התחבורה לא הדי לשם דוגמ 15

 .אישי. הדבר נדרש לעבור מכרז ממשלתי
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ראויה ועניינית יוצר באופן מיידי קשיים מעשיים ותודעתיים: הפקקים מתארכים, העומסים גדלים, 

הזמן האישי והעסקי מתבזבז והדימוי הציבורי של הממשלה בכלל ומשרד התחבורה בפרט נסחף 

למחוזות שפל חדשים.
16

הציבור הישראלי חש שממשלתו לא מבצעת את הנדרש ממנה ולא  

 מייצגת נאמנה את אינטרסיו האמיתיים. 

 

הספרות המחקרית מעידה כי התווספות תחושות חוסר ייצוג לתודעת חוסר ביצועיות והיעדר 

יעילות הינה מתכון בטוח לערעור מהותי במעמדה של הדמוקרטיה.
17
  

 

תו של ערעור זה הינה, לפחות בשלב ראשון,משמעו
18

תחלופה גוברת של האישים המכהנים  

חזרה לנקודת המוצא ממנה התחלנו את הדיון במשבר  –במשרות הציבוריות הבכירות, כלומר 

המעגלי של המשילות והתחבורה בישראל. מה שהחל כמשבר פוליטי היתרגם, בין היתר, למשבר 

וא, בסופו של דבר, לגורם החוזר ומחריף את המשבר הפוליטי ממנו תחבורתי, שהפך אף ה-ביצועי

יצאנו לדרך העקלקלה. בעמודים הבאים יודגם באופן פרטני כל אחד משלבי הכשל המעגלי האמור 

 לעיל. 

 

 מחיר הפופוליזם, או מדוע לא היינו בונים היום את המוביל הארצי

ריון, על הקמת ה"מוביל הארצי", גו-החליט ראש ממשלת ישראל דאז, דוד בן 1951בשנת 

פרויקט מונומנטלי לאומי של העברת מים מהכינרת למרבית חלקי הארץ. לשם בנייתו נדרש 

תיאום בין משרדים )משרד החקלאות, חברת "תכנון מים לישראל" ואח"כ חברת "מקורות"(, 

פוליטי המכיר -רתיחב-ייעוץ הנדסי בינלאומי, תשתית פיננסית ופיסית אדירה ומעל לכל חזון ערכי

                                                 
בעניין זה כדאי לפנות לסקרים השנתיים שמבצע המכון הישראלי לדמוקרטיה, על מנת לעמוד ולאמוד עד כמה  16

 הציבור הישראלי הולך ומואס במוסדות השלטון הדמוקרטיים.
 .2009, המכון הישראלי לדמוקרטיה, המציא מחדש את הדמוקרטיה הישראליתלראו אריק כרמון,  17

 

המכהנים.  אישיםבשלב הראשון והקל יחסית של ערעור הדמוקרטיה, נוהג הציבור להחליף בתדירות גבוהה את ה 18

)נניח מדמוקרטיה  שיטת הממשלבשלב השני, משההחלפה אינה עוזרת, פונה הציבור לבקש את שינוי 

הדמוקרטי. להרחבה ראו  רעיוןלנשיאותית( ובשלב השלישי הציבור המיואש עלול להפנות עורף ל תריפרלמנטא

 Dalton. R.J. (2008), Citizen Politics: public opinion and political parties in advancedבעיקר: 

industrial democracies, NY. 
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בצרכים מהותיים של האוכלוסייה ונותן להם מענה בדמות תכנית ארוכת טווח. בקיצור, כל מה 

שלא קיים היום ועל כן לא מאפשר, או לכל הפחות מקשה עד מאוד להשלים בהצלחה, במהירות 

 וביעילות פרויקט תשתיות לאומי משמעותי. 

 

מוצאים עצמם בתנאי אי ודאות קשים של כהונה  שישים שנה אחר כך בכירים במשרדי הממשלה

קצרה הנתונה בתוך סבך בירוקרטי המקשה על הצלחת התיאום המערכתי הנדרש. במהלך אותה 

כהונה קצרה ולא בטוחה, נדרשים מרבית בכירי הממשל להטביע חותם אישי ייחודי שלא ניתן 

עות המיידית של המבנה יהיה לשייכו לבכירים שקדמו להם או לאלה שיחליפו אותם. המשמ

הפוליטי האמור הינה שבישראל קיימת העדפה מבנית לקבל החלטות פופולריות ובעלות "ניראות" 

תקשורתית גבוהה, תוך כדי הימנעות, במקביל, מהכרעות ערכיות ומקצועיות שעלולות בסבירות 

  גבוהה לעורר גל מחאה ציבורי. 

 

מתעכבות משמעותית. לדוגמה פרויקט הרכבת נתחיל מהתכניות הראויות שלא מתקבלות או ש

הקלה בת"א, אותו הגדיר גדעון סיטרמן, מנכ"ל משרד התחבורה, כ"חיוני והאתגרי ביותר למשק 

הישראלי".
19

ע"י ממשלת קדימה, התיימר, בלשון שר  2005הפרויקט, שאושר כבר בקיץ  

אזרחי ישראל בתחבורה התחבורה דאז מאיר שטרית: "להביא לשינוי דרמטי לטובה בשימוש של 

הציבורית. שינוי זה יביא לירידה בתאונות הדרכים, לחיסכון ניכר בעלויות למשק ולהפחתת זיהום 

האוויר".
20

ברם, עם חילופי השרים במשרד התחבורה שנה לאחר מכן, עת נכנס לתפקידו שאול  

יות, הפך, , פרויקט הרכבת הקלה שנפתח בחגיג2009-מופז ובוודאי עם חילופי הממשלות ב

כצפוי, לתסבוכת משפטית, כלכלית וניהולית. חלק הפרויקט המכונה ה"קו הירוק", שאורכו 

ק"מ שיימתחו מראשל"צ וחולון אל לב ת"א, תקוע בירוקרטית כבר שנים עקב  21המתוכנן הינו 

מחלוקות בין הרשויות המקומיות ובין משרד האוצר ועקב קשיים בסגירה פיננסית הנובעים 

הות הממשלה בנוגע למידת הסיכון הכלכלית שהיא מוכנה לקחת בנושא. בדצמבר מהתמהמ

                                                 
 19.7.09, מרקר-דה 19
20 Ynet, 25.7.05 
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2009
21

ק"מ שיעברו מפ"ת  22נודע כי גם קיומו העתידי של חלק נוסף בפרויקט, "הקו האדום",  

ור"ג דרך ת"א ועד בת ים, מוטל בספק לאחר שממשלת ישראל הבהירה לזכיינית הקו, קבוצת 

MTS יום, ולא יבוטל  90את הליך הסגירה הפיננסית של הפרויקט תוך , כי היא נדרשת להשלים

 . 2006חוזה הזיכיון שנחתם עמה בדצמבר 

 

בעיה קשה אחרת ומוכרת היטב שלא באה על פתרונה היא אי המוכנות הממשלתית ליישם את 

הנדרש על מנת להקל משמעותית על בעיית הפקקים הלאומית. כבר צוין לעיל כי העומסים 

נובעים מהפער המשמעותי בין העלייה במספר כלי הרכב בכלל והפרטיים בפרט, ובין  בכבישים

קצב סלילת הכבישים. לכאורה, בהיעדר התייחסות להשלכות הסביבתיות הקשות, כל שנידרש 

הוא להגביר את עבודות המכבשים. ברם, הבעיה היא שמרבית העומסים התחבורתיים בישראל 

דן, ירושלים וחיפה רבתי, ושם המשאב הנחוץ לשם סלילת  מרוכזים בשלושה אזורים: גוש

הקרקע, מוגבל למדי. תובנה זו אינה רק נחלת הארגונים הירוקים למיניהם, אלא אף  –כבישים 

תואמת את עמדת משרד התחבורה עצמו. במסגרת החזון התחבורתי של המשרד לעשור הקרוב 

 ג.ל.(: –נקבע )ההדגשות שלי 

השתנתה היא ההכרה שלא ניתן לשפר באופן מתמיד את היצע מערכת "הפרדיגמה הראשונה ש

התחבורה ע"י הגדלת מספר הדרכים או מימדיהן הפיסיים, ולכן תוספת קיבולת תוכל להיות 

מושגת בעתיד רק ע"י ניצול יעיל יותר של התשתית הפיסית הקיימת".
22

 

עו לא סלילה נוספת של ובתרגום מהיר, ניצול יעיל יותר של התשתית הפיסית הקיימת משמ

כבישים, אלא שינוי אופי הכבישים הקיימים )הרחבתם, או שינוי הייעוד של הנתיבים המצוי בהם( 

ואופי כלי הרכב הנעים בהם )מפרטי לציבורי(. שר התחבורה ישראל כץ ואלו שייכנסו בעתיד 

פרטית. העדפה זו לנעליו נדרשים, לפיכך, להעדיף תקציבית ועקרונית תחבורה ציבורית על פני 

עשויה להינתן הן ע"י עידוד השימוש בתחבורה ציבורית )יותר קווים, שת"פ מוגבר בין החברות 

מנהלות הקווים, שימוש ב"כרטיס חכם" המאפשר מעבר קל ונוח לנוסע בין חברה אחת לרעותה 

ד( והן ע"י ובין סוג תחבורה ציבורי אחד למשנהו, קביעת נתיבים ייעודיים לתחבורה ציבורית בלב

                                                 
 24.12.09, רמרק-דה 21
, 31.3.2008, יחידת המדען הראשי משרד התחבורה, 2020חזון למערכות תבוניות לתחבורה לשנת זאב שדמי,  22

 .3עמוד 
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הקשחת והעלאת מחיר השימוש בתחבורה פרטית )הורדת תקני חנייה בערים, קביעת מסי גודש 

וזיהום המשיתים על הרכב הפרטי את הנזק הסביבתי שהוא עצמו גורם, העלאת מחיר השימוש 

 בליסינג(. 

 

הוא,  כל האמור ידוע ואף זוכה להסכמה מקצועית רחבה למדי, אך דבר כמעט לא נעשה. נהפוך

משרד התחבורה, רווי המשאבים, ממשיך באופן שיטתי, גם תחת כהונתו של ישראל כץ, לקבל 

הכרעות תקציביות סותרות במהותן, המקדמות במקביל הן תשתית תחבורתית לרכב פרטי )שיעורי 

מיסוי נמוכים לליסינג ולאחזקת רכב, מיעוט אגרות גודש וזיהום, ריבוי תקני חנייה( והן תשתית 

חבורה ציבורית.לת
23

מסתבר שהציבור הישראלי טרם נפגש, ודאי לא לאחרונה, עם בירוקרט או  

פוליטיקאי שיהא מסוגל בזמן אמת לקבל וליישם מדיניות תחבורתית מקצועית, גם אם היא עלולה 

 –בהסתברות גבוהה לעורר תרעומת ציבורית. סיטרמן עצמו הודה כשפרש כי )ההדגשות שלי 

 ג.ל.(:

 

חלופות לאגרות גודש ולפני הבחירות לא יכולנו לדון בכך בגלל הרגישות הפוליטית.  4או  3"יש 

ולכן זה  –ג.ל.( יש ממשלה טרייה וראשי ערים עם ארבע שנות כהונה לפניהם  – 2009כיום )יולי 

קלאסי לייצר תהליך מדורג".
24
  

 

ר מפאת "רגישות אם כך, מה הפלא שחלק ממדיניות משרד התחבורה מושתתת על תקנות אש

פוליטית" לא שונו מזה זמן רב? קחו לשם דוגמה את תקן החנייה הישראלי. תקן זה, הידוע 

כאמצעי מרכזי ומשפיע על עיצוב מדיניות התחבורה היבשתית, התקבל בזמן כהונתו של חיים 

, תקופה בה היה מקובל לספק מקומות חנייה רבים 1983קורפו מהליכוד כשר התחבורה בשנת 

די לעודד את השימוש ברכב פרטי. בעולם המערבי יודעים היום כי כשאין חנייה יש פחות בכ

תחבורה פרטית ועימה הפחתה ניכרת בזיהום אוויר, ברעש, באובדן שעות עבודה, בתאונות דרכים 

 500-מ"ר מסחר ו 200ואפילו בהתחממות כדור הארץ. לכן בהלסינקי קבעו מקום חנייה אחד לכל 

                                                 
 .2008, ספטמבר 2008ליום תחבורה ציבורי  2דו"ח מספר ראה: אריק טפיירו,  23
 19.7.09, מרקר-דה 24
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מ"ר משרדים ומסחר, ואילו בישראל,  300בבריסל מקום חנייה אחד שמור לכל  מ"ר משרדים,

מ"ר  30מ"ר מסחרי ואחד לכל  25"רוויית" שטחי הציבור, מוקצה מקום חנייה אחד לכל 

משרדי.
25
  

 

השערוריה הנוגעת לתקני החנייה בישראל מתבטאת גם באופן הופכי, כלומר, היכן שאין מקום 

לושת מרכזי האוכלוסין: גוש דן, חיפה והקריות וירושלים( דווקא יש לרכב פרטי )כאמור, בש

תקני חנייה רבים ואילו היכן שיש שפע קרקע לחנייה פרטית, ניתנת עדיפות לחנייה מסחרית. קחו 

מודיעין. עיר שבעת תכנונה כבר הייתה  –לדוגמה את אחת הערים החדשות שתוכננו בישראל 

פר כלי הרכב הפרטיים בישראל, אלא שכאן עדיין תוכנן ידועה היטב העלייה הדרמטית במס

והוחלט להקים עיר מודרנית בעלת עתודות קרקע עם מיעוט יחסי של תקני חנייה פרטיים וריבוי 

תקני חנייה מסחריים. כשכבר מתקבלת החלטה תחבורתית ראויה היא נעשית על פי רוב מאוחר 

שלים, או המאזין בכל בוקר לחדשות, מכיר את מדי ובאופן ניסיוני בלבד. כל המגיע ברכב לירו

הסיסמה הלאומית אודות "העומס בגינות סחרוב". מעטים יודעים כי העומס הנקודתי הזה נגרם 

ברובו לאו דווקא מריבוי כלי רכב פרטיים, אלא מנסיעה איטית במיוחד, בשל תנאי הדרך, של כלי 

בר לפני שנים ניסתה הממשלה בראשות רכב כבדים כדוגמת רכבי משא. עוד פחות יודעים כי כ

. 1ולא דרך כביש מספר  443קדימה לקבוע כי כל כלי הרכב הכבדים ייכנסו לירושלים דרך ציר 

אלא, ששר התחבורה דאז, שאול מופז, נסוג מהתכנית עקב לחצים שהפעילו ראשי יישובים 

קבע שר התחבורה  2009)ובראשם מודיעין( המצויים לאורך תוואי הציר החלופי האמור. בשנת 

טון בקטע שבין שער  12ישראל כץ, באיחור וכפיילוט, איסור נסיעת כלי רכב שמשקלם מעל 

הגיא ומחלף שורש בשעות הבוקר.
26
  

 

איזה החלטות כן מתקבלות במהירות? כמובן, כל מה שניתן לסחור בו פוליטית. עם כניסתו 

יהו על תכנית "קירוב הפריפריות לתפקיד ראש הממשלה בפעם השנייה, הצהיר בנימין נתנ

 40למרכז". בשם "המהפכה הכלכלית והחברתית" הבטיח נתניהו להגיע ברכבת מב"ש לת"א תוך 

                                                 
 2.11.09, מרקר-דהאריק טפיירו ב 25
 17.11.09, הארץ 26
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בכדי לאפשר נסיעה בת שעה בין ת"א וראש פינה, להקים נמל תעופה  6דקות, להשלים את כביש 

ר התחבורה בממשלתו, לקבוע מסילת רכבת עד אילת. ש –בינלאומי נוסף לנתב"ג, וגולת הכותרת 

קבע  2009ישראל כץ, החרה החזיק אחריו בנאמנות. במצגת לוועדת הכספים של הכנסת ביוני 

משרד התחבורה כי "שוויון הזדמנויות לצמצום הפערים החברתיים" לצד "השפעה מהותית על 

 גידול בצמיחה ויצירת מקומות תעסוקה" הינן מטרות מרכזיות לשנה הבאה עלינו לטובה. 

 

, בישר נתניהו חגיגית על 2003אלא שתחושת הדז'ה וו מרחפת גם כאן. עת כיהן כשר אוצר בשנת 

מיליארד  20אישור תכנית הפיתוח של חברת רכבת ישראל כתכנית חומש בהיקף חסר תקדים של 

ש"ח, שכבר אז התיימרה לרשת את ישראל לאורכה ולרוחבה במסילות ברזל ש"יבטלו" את 

ע? נתקע, התגלגל לעוד ועוד תכניות חומש, תפח למימדים תקציביים אדירים הפריפריה. והביצו

מיליארד ש"ח( ואף, כצפוי מפרויקט פיננסי גרנדיוזי וממושך שכזה, נקשר שמו  30-)קרוב ל

בפרשיות שחיתות לא קלות.
27
  

 

 מעבר לכך, גם אם ניתן להתווכח על הפן הערכי והרעיוני שביסוד התכנית של השר כ"ץ, הרי

שהשלכותיה התחבורתיות ברורות יותר ובעיקר הרות גורל ונעדרות כמעט כל שיקול והסכמה 

מקצועיים. ראובן גרונאו, מבכירי הכלכלנים בישראל, כבר העיד בדבר היעדר הצורך ברכבות 

כבדות לקירוב הפריפריות, עקב היותן פתרון בזבזני ולא יעיל בהשוואה לחלופות אחרות, ובראשן 

י האוטובוסים באזורים הרלוונטיים.שיפור קוו
28

פרופ' ערן פייטלסון, מבית הספר למדיניות  

ציבורית באוניברסיטה העברית, קבע נחרצות כי "נתניהו עובד בצורה לא מקצועית", שכן הוא 

מיליארד שקל על סמך תחושות בטן בלבד". 50עתיד "להוציא 
29

לדידו, התפיסה לפיה החסם בין  

א תחבורתי, פשוט אינה נכונה כיום. במרבית אזורי הצפון אין פקקים והיכן הפריפריה למרכז הו

 כחלופה.  6שיש )ואדי מילק(, אכן תוכנן ונבנה כביש 

 

                                                 
 Marker Week, 4.6.09ראה:  27
28 ibid 
 12.10.09, מרקר-דה 29
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בעייתי אף יותר הוא אותו חלק בתכנית נתניהו הקובע את הכרח סלילת הרכבת לאילת. רכבות 

ין צפופים שהדרכים ביניהם כבדות ידועות ככלי יעיל רק כאשר הן מקשרות בין מרכזי אוכלוס

פקוקות. ודאי אין זה המקרה עם עיר הנמל הדרומית שלנו. יתר על כן, ההבטחות לטיפוח יישובים 

בתוואי הרכבת מופרכות לא פחות. על מנת לצבור מהירות סבירה ולהיקרא "רכבת מהירה" כפי 

לתחנה. לכן, לכל ק"מ ברציפות בין תחנה  100שמובטח לנו, על הרכבת לאילת לעבור לפחות 

 היותר ב"ש ודימונה ייהנו ממנה, אך ודאי לא כל תושבי הנגב שבתווך. 

 

בכדי להדגים את האבסורד האילתי צריך רק להביט במתרחש בקווי רכבת קיימים שנסללו בין 

יישובים קרובים, שביניהם קווי אוטובוסים הפועלים בעומסי תחבורה נמוכים, כגון זה שבין ב"ש 

איש באוטובוסים  4,000איש ביום לעומת כמעט  80-בקו הרכבת שביניהן נוסעים כודימונה. 

נוסעי רכבת לעומת למעלה ממיליון  20,000באותו ציר. הפער השנתי באותו קו עומד לפיכך על 

נוסעי אוטובוס.
30

בהיעדר גודש תחבורתי ובהינתן פתרון ציבורי יעיל )אוטובוסים קיימים(, כל  

כבדה הינה פשוט החלטה על בזבוז משווע של כספי הציבור. תובנה זו לא  קביעת מסילת רכבת

מנעה, כמובן, ממשרד התחבורה לתכנן פרויקטים נוספים שעלולים להתקבל היטב ציבורית, אך 

בד בבד להוות חלם כלכלי, כגון: הרכבת בין אשקלון לב"ש, הקו בין חיפה לבית שאן או בין עכו 

ברמה ראויה וללא בעיות גודש מיוחדות(. ואם לא די בכך, הרי  85ש וכרמיאל )ביניהן קיים כבי

מהאומדן הראשוני.  40%שניסיון העבר מוכיח שעלות הנחת קווי רכבת חדשים חורגת בלפחות 

כעת, כל שנותר הוא לחשב את העלויות הסופיות, הכלכליות והאזרחיות כאחד, של תכנית "קירוב 

ציבית עם אומדן פיננסי גרנדיוזי, ללא כל צורך מקצועי הפריפריות", המתחילה את דרכה התק

 תחבורתי וייתכן אף ללא צורך חברתי. הכשל התחבורתי הבא מונח כבר לפתחנו.   

שילוב מדיניות קצרת טווח ופופוליסטית יחד עם הימנעות מקבלת החלטות מקצועיות, מחליש את 

היעדר תקציב או אי פעילות כמותית כושר הביצוע התחבורתי בישראל. החלשות זו איננה תוצר 

נאותה, אלא עדות ליכולת הולכת ופוחתת של הממשל לספק מבחינה איכותית את צרכיה 

התחבורתיים העתידיים והנוכחיים של ישראל. כך, באופן אבסורדי גם השגת תקציבים מרשימים 

                                                 
 29.11.09, מרקר-דה 30
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, מי שעמד אינה מהווה היום תנאי מספיק להבטחת ביצועיות ממשלתית מספקת. מוטי שפירא

 ברק לרפורמה בעבודת ממשלת ישראל, טען בנדון כי:אהוד בראש צוות המשימה של ממשלת 

חברתי, אלא יכולת הניהול של הממשלה. -"ההבדל הגדול בינינו לבין נורווגיה אינו המודל הכלכלי

אגורות בשירותים ובמוצרים. אצלנו,  60בנורווגיה, על כל שקל של מסים מקבל האזרח חזרה 

אגורות. זאת לא בעיה של תקציב... הבעיה  30הערכתי, התמורה לכספי המסים אינה עולה על ל

היא בערך הנמוך של הכסף שאנו מייצרים".
31
  

 

מה שנכון לחינוך, לבריאות, לרווחה ולתרבות, נכון גם לתחבורה. משבר הניהול, שהתהווה 

שיתוף פעולה מערכתי, לחשיבה ממשבר המשילות, מוליך לכך שבמקום להקים גוף על מקצועי ל

לכודה מדיניות התחבורה הישראלית  –ארוכת טווח ולקבלת החלטות "קשות" אך ראויות ציבורית 

בצורך המטריד והאינסופי של טיפול ב"שריפות" מקומיות ונקודתיות. "שריפות" המרכזות את 

הל באופן רצוני, מרבית תשומת הלב הממשלתית, והמונעות כמעט באופן מוחלט את האפשרות לנ

נשלט ומתוכנן את המציאות התחבורתית הקיימת.
32

 

 

 פרדוקס הסמכות והאחריות

מה עושים בישראל כשמשרד ממשלתי מתקשה לקבל החלטות נחוצות מקצועית לאורך זמן? 

מסבכים ומחלישים אותו עוד יותר באמצעות שימוש ב"פתרונות קסם" עליהם הוחלט תוך כדי 

יד בכוונת מכוון. פתרונות אלה מבוססים על שני מושגים נקיים, לכאורה, פעילות שוטפת ולא תמ

 "סמכות ואחריות".  –מכל רבב אישי ונטולי פניות אינטרסנטיות מפלגתיות 

בהינתן קבלת ההחלטות הפופוליסטית, בזבזנית, לא מקצועית ולעיתים אף נגועה בשחיתות של 

, בעיקר ת מרבית הרשויות המבצעות בישראלמשרדי הממשלה השונים, התקבעו בתודעה הציבורי

כרשויות שבלשון המעטה "אינן אחראיות". כלומר, רשויות שיש בשני העשורים האחרונים, 

                                                 
 10.6.09, מרקר-דה 31
המעידה כי  ,מבט על מפת כבישי האורך והרוחב במרכז המדינה, כל שנדרש הוא לכך ובולטת לשם הדגמה פשוטה 32

ק"מ והמרחק הממוצע בין כבישי  3לה על עו ו( אינ6, 4, 2 המרחק הממוצע בין כל אחת מדרכי האורך )כביש

הוליך  –ק"מ. השילוב בין תקצוב כבישים מפותח ובין היעדר תוכנית אב ארוכת טווח  9עולה על  והרוחב אינ

למדיניות סלילה המוטה ל"צרכי השעה" ובעיקר ללחצי הרשויות המקומיות המשתנים. משם הדרך לריבוי כבישים 

 .הייתה קצרהועמוס צפוף , מיותר
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לפקח עליהן באופן קפדני, להתערב באופן התנהלותן, לקבוע את סגל כוח האדם שלהן ולהקצות 

הם הנהלים המושתים עליו באופן פרטני ומדוקדק את תקציביהן. מובן שכל גוף ביצועי שאלה 

הופך במהרה מ"חסר אחריות" ל"חסר סמכות", או לכל הפחות לבעל יכולת ביצועית מוחלשת 

 מהותית. 

 

ניתן למצוא היגיון לא מועט בתביעה לשקיפות בכל אגפי הרשות המבצעת, אלא שכל זמן שלא 

ומוחלשים באופן נעשה די לקידום השקיפות, כל שנותר הוא משרדי ממשלה "מקוצצי כנפיים" 

 –כיווני: מצד אחד, אל מול המשרד הממשלתי היחידי הנהנה מתדמית של "מקצועיות טהורה" -דו

משרד האוצר, ומהצד האחר היחלשות מקבילה מול יחידות הסמך, בעלי הון וקבוצות אינטרס. 

הרצון הסביר והמובן בשיפור שקיפותם של משרדי הממשלה תורגם אפוא במהירות למציאות 

בה יכולתם לקבל החלטות ראויות ומקצועיות, שגם כך לא הייתה גבוהה לאור משבר המשילות, ש

 קטנה אף יותר. 

 

ההיחלשות הברורה הראשונה של משרד התחבורה, כמרבית משרדי הממשלה, היא מול משרד 

האוצר. ריכוזיות היתר של האוצר היא שם דבר ידוע המכרסם ביעילות הביצוע של מדינת ישראל 

כללותה. פקידי האוצר הפקידו עצמם כ"שומרי החומות" הניטראליים והמקצועיים לתקציבה של ב

המדינה. אם אכן, כדבריהם, "כולם מושחתים", הרי שמשימתם הלאומית היא הגנה על כספי 

הציבור מפני צרור הפוליטיקאים החמדנים וחסרי המעצורים או שיקול הדעת.
33

מעבר לעובדה  

לימד אותנו מקס וובר, לפיה אין אף אגף בירוקרטי שבאמת נטול פניות  הטריוויאלית אותה

אישיות וחברתיות,
34
הרי שלסמכות היתר שהאציל על עצמו משרד האוצר על חשבון שאר משרדי  

 הממשלה יש כמה השלכות המקשות על תפקוד הרשות המבצעת בכללותה, וזו התחבורתית בפרט. 

 

מידות ו"היעדר האחריות" של משרד התחבורה, כל תקצוב ראשית, כאמור, בשם שמירת טוהר ה

תחבורתי נוכחי ניתן באופן מפורט ודקדקני לפרויקט מסוים. כל העברת כספים מפרויקט תחבורתי 

                                                 
 .2009, המכון הישראלי לדמוקרטיה, להמציא מחדש את הדמוקרטיה הישראליתראה בעיקר: אריק כרמון,  33
 .1961, ירושלים:שוקן, הפוליטיקה בתורת מקצועראה מקס וובר,  34
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אחד למשנהו טעונה את אישור משרד האוצר, שלא לדבר על שינוי התכנית המקורית הנדרשת 

רכבים וממושכים כרכבת הקלה בירושלים או לאישור הכנסת. הדברים אמורים לגבי פרויקטים מו

בת"א, אך גם לגבי החלטות נקודתיות יותר כגון הצטיידות בקרונות חדשים של רכבת ישראל. 

מדיניות כספים מפקחת וקשוחה שכזו מונעת את הגמישות ההכרחית הנדרשת בניהול דינמי של כל 

ויקטים תשתיתיים עצומים משרד ממשלתי משמעותי, קל וחומר משרד תחבורתי האמון על פר

 מאין כמותם ונעדרי יכולת חיזוי תקציבית מדויקת. 

 

שנית, בשם השמירה על כספי הציבור, נמנע האוצר באופן שיטתי וממושך מהגדלת שכרם הייעודי 

של אנשי מקצוע המומחים בתחומם. בכך הוא מרחיב לאורך השנים את פערי השכר, הגדולים גם 

והפרטי. במקרה של משרד התחבורה הדבר מורגש בחסרונם ההולך וגדל  כך, בין המגזר הציבורי

של מהנדסים אזרחיים. כיום מהנדס אזרחי משתכר במשרד התחבורה כמחצית משכרו של בעל 

השכלה דומה העובד במגזר הפרטי. הדברים זהים גם לגבי פערי השכר בין מהנדס בכיר בחברה 

ממשלתית וכזה העובד בחברה פרטית.
35

-צאה הצפויה לעשור הקרוב היא שעל אף ביקוש להתו 

כמחצית מהנדרש.  –מהנדסים מדי שנה  250-אנשי מקצוע חדשים, בפועל מוכשרים רק כ 5,000

המשמעות איננה רק בהיעדר כוח אדם מקצועי שפוגם כמובן באיכות העבודה המתבצעת במשרד 

חברות זרות והמשק הישראלי התחבורה, אלא אף בכך שבאין ברירה פרויקטים רבים מועברים ל

עתיד להפסיד מיליוני שקלים בכל שנה בעקבות כך.
36

יתר על כן, גם כאשר משרד התחבורה  

מצליח לאתר כוח אדם מיומן וראוי הוא אינו יכול לקבלו ללא הפעלת מכרז ממשלתי סבוך, 

ג.ל.(  –ושך כהרגלו. סיטרמן טען בנדון: "החסם השני )הראשון היה היעדר משך כהונה ידוע וממ

הוא שכוח האדם נתון. מטבע הדברים אין לך את גמישות הניהול של בחירת צוות אופטימאלי. 

אתה עושה מה שאתה יכול עם האנשים שיש לך".
37

    

 

הבעיה היא שמה שאתה יכול לעשות "עם האנשים שיש לך" אינו מספק, ואף לעיתים עלול 

צה של קירבה לתאונות אוויריות בנתב"ג להתברר כמסוכן ובעייתי. עקב תדירות מקרי ק

                                                 
 12.11.09, מרקר-דה 35
 .שם 36
 19.7.09, מרקר-דה 37
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דירוג הבטיחות האזרחי הבינלאומי של ישראל לציון התואם מדינות עולם  2009הורד,בשנת 

שלישי. למעשה, ישראל ולוב הן שתי המדינות היחידות כיום שמפגרות משמעותית אחרי דרישות 

המתקדמים והטובים בעולם התעופה של האיחוד האירופאי. מדוע מדינה עם אחד מצבאות האוויר 

הגיעה לדרגתה של לוב בתעופה אזרחית? בדיוק בשל הכשלים הנדונים לעיל, ובראשם בעיית 

איכות וגיוס כוח אדם מקצועי. נוהל ביטוח התעופה דורש להפעיל פקחי אוויר שעורכים בדיקות 

דרשים לעבור פתע בטיסות. לשם כך עליהם להיות טייסים מנוסים, בעלי רישיון בינלאומי, הנ

לא היה אף אדם שעבר הכשרה שכזו, בעיקר משום שלא היה  2009הכשרות פיקוח ייחודיות. עד 

את מי להכשיר. טייסים מוכשרים אמנם יש בישראל בשפע, אך מאחר ושכר טיס ממוצע עומד על 

בחודש ומחייב אישור מיוחד של הממונה על השכר באוצר, שלא ניתן בשם שיקולי ₪ אלף  40

איות כלכלית לכלל המגזר הציבורי", רשות שדות התעופה נכשלה, כצפוי, בעשרות מכרזים "כד

לגיוס פקחי אוויר ובעקבות כך מצאה את עצמה בבוקרו של יום מופחתת דירוג תעופה 

בינלאומי.
38
  

 

בעיית ריכוזיות היתר של האוצר חמורה אף יותר, משום שהיא מייצרת לא רק קשיים ישירים, 

יים עקיפים למכביר. לדוגמה, מתחים בין משרד האוצר למשרד ראש הממשלה אלא גם קש

מתקיימת  2009המתבטאים דווקא בעיכוב פרויקטים תחבורתיים: מאז הרכבת הממשלה בשנת 

אווירה עכורה, בלשון המעטה, בין הממונה לשעבר על התקציבים באוצר, רם בלניקוב, ובין יועצו 

יוגב. הפעם האחרונה ששני בכירים אלה התעמתו הייתה, כמה ומקורבו של ראש הממשלה, אורי 

צפוי, על חשבון גבו של משרד התחבורה. יוגב ונתניהו מבקשים, כאמור, לקדם תכנית לשדרוג 

משמעותי של רשת מסילות הברזל בישראל, ואילו בלניקוב ובכירי האוצר הגיבו לכך ב"הקפאת" 

אף המצוקה המחמירה ברכבת והצורך המיידי פרסום מכרז רכש קרונות וקטרים חדשים, על 

, רכישה 2011, המיועדת לאביב-תלברכישת קרונות עבור פתיחת הקו בין ראשון לציון מערב ל

                                                 
 9.6.09, מרקר-דה 38
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₪.בהיקף של כמיליארד 
39

על אף ההכחשות הדו צדדיות, קשה שלא להבחין בבעייתיות הנובעת  

מכוחו הפוליטי הנוכחי של משרד האוצר ופקידיו.
40

 

 

יחלשותו מול משרד האוצר מוצא עצמו משרד התחבורה מוחלש גם מול יחידות סמך במקביל לה

)רכבת ישראל, מע"צ( ובעלי הון ועניין. בהינתן היעדר הסמכות, משרד התחבורה מתקשה באופן 

על כוללת של תכנון אל מול כל גופי המשנה לביצוע. היעדר מסגרת -לא מפתיע לגבש מסגרת

משמעותי את יכולת המשרד לתווך ולגשר בין ריבוי האינטרסים כוללת מקשה ומצמצם באורח 

האופף אותו מכל עבר. חוסר התיאום המערכתי, המונע יישום של תכניות קיימות, מתבטא לכל 

אורך שרשרת קבלת ההחלטות במשרד: החל מהחלטה נקודתית ו"קטנה" יחסית של מעבר 

לק" יותר בין מפעילים שונים )אגד, לכרטוס חכם שיאפשר לנוסע בתחבורה הציבורית מעבר "ח

דן, רכבת וכו'(, דרך ניסיון להוציא לפועל תכנית מקיפה ומשמעותית כגון הרכבת הקלה בכל גוש 

דן )המחייבת תיאום בין כמה רשויות מקומיות, חברות פרטיות ומספר משרדי ממשלה( וכלה 

במקום אלה הקיימות כיום ( 42בניסיון העקר, עד כה, לגבש תכנית מתאר ארצית חדשה )תמ"א 

 לרכבות(.  23לכבישים, תמ"א  3)תמ"א 

 

אחת הדוגמאות המובהקות לריבוי חילופי תפקידים ושלטון המייצר במישרין עיכובים משמעותיים 

ביישום פרויקטים תחבורתיים היא הרכבת הקלה בירושלים. תוואי הרכבת, שתוכנן כבר בימי 

, 1998-בממשלה בזמן כהונת שאול יהלום מהמפד"ל ב ואושר 1996-ממשלת נתניהו הראשונה ב

, עת החליפה ממשלת האחדות הלאומית בראשות אריאל שרון את ממשלת 2001-פורסם כמכרז ב

פס, עת כיהן אפרים -אהוד ברק קצרת הטווח, ונחתם כהסכם זיכיון שנה לאחר מכן עם חברת סיטי

בן בפיקוחו והתערבותו של משרד סנה כשר התחבורה. אלא, שהליך הסגירה הפיננסית, כמו

, כששאול מופז החליף את מאיר שטרית במשרד 2006-האוצר, לקח עוד שלוש שנים ורק ב

 התחבורה, החלו, בשעה טובה, עבודות התשתית. 

                                                 
 13.10.09, מרקר-דה 39
רת התכנית "הכול אישי", גם אנשי משרד התחבורה לא בחלו בהכרעות על בסיס לא מקצועי. זכורה, כמובן שבמסג 40

 –לרעה, החלטת קברניטי המשרד שלא להופיע לטקס החתימה על הסכם הזיכיון של הרכבת הקלה בגוש דן 

" כמובן, החתימה, פרויקט התחבורה הגדול, המורכב והיקר ביותר בתולדות המדינה. מדוע? משיקולים "ענייניים

  , נערכה במשרדי האוצר ולא התחבורה.2007במאי  28-ב
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שעה טובה? לא ממש. מאז ובמשך שלוש השנים הבאות ידע הפרויקט האמור בעיקר עיכובים, 

צר כמעט הכרחי של העובדה שמרגע תכנון הפרויקט ועד תו –מוסדיים -מחלוקות ומתחים בין

שרי תחבורה, כל אחד עם תפיסת עולם  10-ממשלות, ו 6שנים,  13ביצוע העבודות בשטח חלפו 

משל עצמו, אינטרסים פרטיים ומקצועיים שונים ואישים המקורבים רק אליו. הסכם הזיכיון נפתח 

₪ מיליון  150ייבה להעביר לזכיינית על סך של עקב קשיים ביישומו, כספי הפיצוי שהמדינה התח

נדחו עקב אי העברת אישורי עבודה בצמתים שהיו אמורים להינתן על ידי עיריית ירושלים, וזאת 

פס, לא הציגה תכניות מסודרות לעבודה הכרוכה בחסימת עורקי -משום שהזכיינית, חברת סיטי

פס הנחה של קצת יותר ממחצית קווי -תנועה ראשיים בעיר. עד לסיום מחקר זה השלימה סיטי

המסילה הנדרשים. לא רק שהעבודות אינן מתבצעות בקצב הרצוי, התברר שגם היכן שהונחו 

המסילות נדרשה הזכיינית לפתוח מחדש את הקרקע מכוסת המלט כדי לאפשר העברת תשתית 

יטוריה" בענף טלפונית שלא הונחה במועד. אם כל זה לא מספיק, נודע גם כי החלה "מלחמת טר

 5%התחבורה הציבורית בין קואופרטיב אגד וחברת האוטובוסים של דן, אשר חתמה על רכישת 

פס, שהיו שייכות לחברת ואוליה הצרפתית. הסכם שגם משרד -ממניות הזכיינית האמורה, סיטי

פס )אשטרום, הראל, אלסטום, פולאר השקעות וקרן תשתיות -התחבורה ושאר שותפות סיטי

ככל הנראה אינן חפצות בו. ישראל(
41

ברם, מסתבר שמלחמות "העיכוב" של הרכבת הקלה  

בירושלים לא מתמצות רק בנציגי העולם הזה: כצפוי בארץ הקודש, תוואי הרכבת הוגדר לא 

מכבר כמי שמתקרב למספר קברים, מה שמצריך את הזכיינית לדיון גם עם "אתרא קדישא". 

ו לסבלנות רבה עד שיזכו לצפות ברכבת הקלה מתניידת בקיצור, תושבי בירת ישראל יידרש

 ברחובותיהם. 

 

אל מול דברים אלה, ייתכן ורבים עשויים לטעון כי ביצוע עבודות תשתית לרכבת קלה אינו עניין 

של מה בכך, מדובר בעבודות תשתית מורכבות מאוד הדורשות זמן רב ועל כן עיכובים וחסמים 

יוני לחלוטין. הם כנראה לא שמעו עדיין על העיר אנז'ה בירוקרטיים הם תוצר צפוי והג

(Aangers) ק"מ.  12ק"מ מצפון מערב לפריז, בה נבנית רכבת קלה באורך של  400-המצויה כ
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עלותן הכוללת של העבודות, את גם שם מועד סיום העבודות נדחה מעט ועלול להאמיר במקצת 

תחבורתי סבוך ועם זאת מוצלח תחבורתית,  ועדיין הרכבת באנז'ה היא מודל לחיקוי של פרויקט

 ציבורית ואף פיננסית. מדוע? מכל הסיבות שנתקשה לאתר בארצנו: -תודעתית

 

ראשית, בצרפת אין ריכוזיות יתר מוסדית ויש סמכות משמעותית לרשות המקומית. משרד 

א התחבורה הצרפתי לא מתווה את מסלול קווי התחבורה הציבורית, הממונה על התקציב ל

מתעמת על חסימת צמתים והחשב הכללי לא קובע את אופי הצמחייה שתעטר את תחנת הרכבת. 

( האמונה על תכנון והפעלת רשת RATPלשם כך נוסדה בצרפת רשות תחבורה מטרופולינית )

התחבורה הציבורית. בכך נמנעים המתחים המוסדיים בין רשויות מקומיות וממשלתיות אודות 

בכל קו רכבת.מספר המסילות הנדרש 
42

כך גם מתאפשר תיאום טוב יותר בין כל סוגי התחבורה  

הציבורית, מה שמאפשר להציבה כחלופה ראויה לתחבורה הפרטית, שבישראל עדיין פוקקת את 

 עורקי התנועה. 

 

אלף  280אלף איש ) 150שנית, מתאפשרת חשיבה עתידית ארוכת טווח. באנז'ה מתגוררים רק 

בשימוש ברכב פרטי בעשור האחרון  60%ונים המעידים על זינוק של עם הפריפריה(, אך נת

הוליכה את ראש  –במשתמשי התחבורה הציבורית  9%בהולכי רגל ו 24%לעומת ירידה של 

העיר להעריך כי ללא שינוי, דרכה של אנז'ה סלולה רק לפקקים, לאובדן שעות עבודה, לזיהום 

כך לא ישראלי, דווקא שיקולי איכות חיים ולא רק  אוויר ולייקור עלויות בנייה. כך באופן כל

 רווחים מיידים הוליכו לבניית פרויקט תחבורתי משמעותי. 

 

שלישית, בצרפת הופנם כי קיימת חובה לאחד גופי ביצוע, ולהעניק להם סמכויות עשייה תמורת 

 76%-כש T3אחריות ומחויבות, בעיקר פיננסית, בראש ובראשונה. כך הוקם בפריז קו הרכבת 

מהתקציב לרכבת הקלה מקורו בעירייה  90%מהמימון מקורו ברשות האזורית, ובאנז'ה 

                                                 
חלק מהויכוח בין האוצר למשרד התחבורה בישראל נוגע לשאלה "המהותית": האם בתוואי רכבת פרברים נדרשת  42

 מסילה אחת או שתיים? תוצרי הויכוח הם כמובן: מחלוקת, קיפאון וקיבעון.
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המקומית.
43

כאשר ראש עירייה יודע כי הפיצוי בגין כל עיכוב בהוצאת היתרים לזכיינית מגיע  

במישרין מכיס העירייה, הוא חושב יותר מפעמיים האם להמשיך ולהעתיר קשיים מנהלתיים 

 התשתית.  לביצוע עבודות

 

רביעית ואחרונה, בצרפת הפנימו היטב כי "שיתוף הציבור" אינו רק סיסמה. כדי שפרויקט 

תחבורתי יצליח חובה ליידע, לשתף ולתגמל את ציבור האזרחים, שגם הוא נושא בעול של זמן, 

כסף ופגיעה באיכות חייו בעת ביצוע עבודות התשתית. באנז'ה השקיעו במערך ההסברה הציבורי 

 22מיליון אירו(. מערך זה מונה  248-תקציב שמסתכם במיליון אירו )מתוך  4.5-א פחות מל

עובדים הדואגים לשלטי חוצות, עלונים, טקסים פתוחים, ערכות לימוד לילדים באשר למיקומן 

העתידי של תחנות הרכבת, הצגת קרון לדוגמה לציבור ומעל לכל הקמת חמישה משרדי קישור 

עם האזרחים. לשמירת קשר שוטף
44

גם בפריז וגם באנז'ה הוקמה ועדת פיצויים בגין אובדן  

הכנסות של הציבור בעת ביצוע העבודות. בישראל, כידוע, מתקיים מצב של היעדר שקיפות 

לציבור וקושי לדרוש פיצוי בזמן ביצוע העבודות.
45

 

 

ולינית ישראלית, דוגמה נוספת להשלכות הכספיות והתחבורתיות של אי קיומה של רשות מטרופ

שתאפשר תיאום בין גופי הביצוע השונים באמצעות כפיית מדיניות אחידה שתחייב את משרדי 

הממשלה כמו גם יחידות סמך רלוונטיות, ניתנה בפרויקט "הנתיב המהיר" לת"א. במכרז שהתקיים 

רת בת חברת שפיר הנדסה, חברת נהור )חב –, התחייבו הזכייניות 2006-בזמן ממשלת אולמרט ב

( את 2007חודשים מרגע הסגירה הפיננסית )שהתברר כאוגוסט  30להסב תוך  –של דן( וסימנס 

הק"מ שבין מחלף לוד למחלף קיבוץ גלויות,  13ת"א, בקטע בן -הנתיב השמאלי בכביש ירושלים

לנתיב אגרה. במקביל התחייבו הזכייניות לסלילת נתיב ימני נוסף לתחבורה השוטפת ולהקמת 

כלי רכב באזור מחלף שפירים, משם אמורה הייתה לפעול  2,000-חנה וסע ללא תשלום לכחניון 

 מערכת הסעות חינמית )שאטלים( לאזור הקריה בת"א והבורסה בר"ג. 

                                                 
 26.11.09, מרקר-דה 43
 10.11.09, מעריב 44
בישראל הליכי הרישוי מאפשרים הגשת תביעת פיצויים רק בגין נזקים עתידיים כשהפרויקט בשלב התכנון, אך לא  45

 נותנים מענה לשלב הביצוע בפועל. 
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ברם, בישראל פועל כנראה "חוק מרפי" בעוצמה רבה: פרויקט מורכב המאגד מספר גופים 

סתבך. כבר מראשית עבודות הביצוע התגלעו ביצועיים ותכנוניים שיכול להסתבך, אכן סופו שי

מחלוקות הנדסיות ופיננסיות בין המדינה וקבוצת שפיר. בראשן, ויכוח אודות השלכותיה של 

עצמו על תוואי הרחבת מסילת הרכבת בקו  1הטעות התכנונית שהביאה לסלילת כביש מספר 

 600מכך, נמנעה הסבת לוד, וכן על תוואי פרויקט המסילה הרביעית באיילון. כתוצאה -ת"א

המטרים האחרונים של הנתיב המהיר בכניסה למחלף קיבוץ גלויות לנתיב אגרה. משמע, הנתיב 

המתוכנן התקצר והמחלוקת ההדדית פרצה כמובן על מידת השפעת קיצור זה על ההכנסות 

נאי, התזרימיות הצפויות לפיכך לזכיינית מן הפרויקט. מחלוקות אלה לא נותרו על הנייר החשבו

מהנתיב כבר הושלם. יתר על כן, חברת  75%-אלא היתרגמו להקפאת עבודות התשתית לאחר שכ

שפיר הנדסה ביקשה לבטל באופן תקדימי את חוזה הזיכיון עליו חתמה מול המדינה, שנתיים לאחר 

שהחלו העבודות ורק ארבעה חודשים לפני שהיו אמורות להסתיים.
46

  

 

שותפים בתובנה תחבורתית כלשהי, הם עדיין מתקשים להוציאה  גם כאשר מספר גופים מוסדיים

לפועל. הדוגמה המובהקת ביותר לכך היא ההכרה של האוצר ומשרד התחבורה גם יחד בחשיבות 

פיתוח התחבורה הציבורית. הכרה, שכמובן כמעט אין לה דבר עם המשך מדיניות משרד התחבורה 

רכב פרטיים וציבוריים כאחד.לתקצב במקביל ובאופן סתירתי נגישות לכלי 
47
אבי דור, סגן החשב  

 הכללי באוצר והאחראי למכרזי התשתיות בישראל, הצהיר בגלוי כי: 

 

"אנחנו צריכים לעצור ולחשוב כיצד מסיטים תקציבים מעוד אספלט לתחבורה ציבורית. אנו 

מביאים לעוד צריכים להשקיע הרבה בקידום התחבורה הציבורית ולא לקדם עוד ועוד כבישים ש

מכוניות ולעוד גודש בדרכים במעין מעגל של היזון חוזר"
48
  

 

 

                                                 
י מתוגמל , לפיו הזכיין הפרטB.O.T. חשוב לציין כי הפרויקט האמור הינו פרויקט 4.1.10, מרקר-דהראה:  46

 באמצעות אגרה שהוא משית על משתמשי הדרך. להרחבה בנושא ראה הפירוט בהמשך.
 .2008, ספטמבר 2008ליום תחבורה ציבורי  2דו"ח מספר ראה בעיקר: אריק טפיירו,  47
 5.8.08, מרקר-דה 48
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 במקביל גם יחידת המדען הראשי במשרד התחבורה קבעה במפורש:

"הפרדיגמה השנייה שהשתנתה )הראשונה הייתה אודות ניצול יעיל יותר של התשתית 

יות האינדיבידואליות העדפת התועלת הציבורית על פני הזכו –ג.ל.(  –התחבורתית הקיימת 

לניידות... האחריות של הממשלה לצורך של אנשים להגיע ממקום למקום תפורש בדרך חדשה: 

לא ניתן יהיה לספק את דרישות הנגישות באמצעות הרכב הפרטי בשעות הגודש ובמרכזי 

המטרופולין. לכן יש להעדיף תחבורה ציבורית על פני כלי רכב פרטיים."
49
  

 

בכדי לקדם תשתיות ציבוריות  2009-ם אלה נעשה די מאז הקמת הממשלה בהאם לאור דברי

בישראל? התקבלו אגרות גודש? נתיבים ייעודיים? הועלה המיסוי לאחזקת רכב פרטי בליסינג? 

פותחו רכבות קלות? שופר התיאום בין חברות התחבורה הציבוריות? או שמא, כצפוי, המשיך 

הכבישים לעידוד התחבורה הפרטית? בעוד התשובות  משרד התחבורה לדבוק בקידום תשתית

לשאלות אלה הן טריוויאליות, השלכותיהן הפוליטיות והניהוליות דווקא ראויות לתשומת לב. 

משרד התחבורה נדרש לא רק לכופף עצמו בפני פקידי האוצר, אלא אף לפעול בסביבה ניהולית 

או קבוצה ניתן פתחון פה ובעיקר  בלתי אפשרית, מרובת ומנוגדת אינטרסים, שבה לכל גוף

השפעה על הליך קבלת ההחלטות. החל, כאמור, מיחידות סמך, דרך רשויות מקומיות וחברות 

עסקיות וכלה אפילו בוועדי עובדים: לאחרונה נחשפנו לכך שעובדי קואופרטיב אגד בעפולה 

ז להפרטת קווי אגד הפעילו לחצים ישירים על ישראל כץ, שר התחבורה, כדי שיפעל לשינוי המכר

באשכול יקנעם ולצימצום מספר הקווים הנכללים בו. זאת, על אף שהמכרז כבר פורסם והושג 

סיכום מוקדם עם הנהלת אגד בנדון. המעניין והמטריד הוא שאין זו הפעם הראשונה שבה עובדי 

ופז, אגד לוחצים לעצירת הוצאת קווים מהקואופרטיב לתחרות. האם זה באמת מפליא ששאול מ

שר התחבורה הקודם, החליט לעכב רפורמה בנסיעה הציבורית שכללה הוצאת כמעט שליש 

מהקווים של אגד לחברות אחרות, כאשר למעלה מאלף עובדי אגד התפקדו בצוותא עם בני 

משפחותיהם למפלגת קדימה ובכל סניף אגד מונה אחראי לריכוז טפסי ההרשמה למפלגה?
50

 

  

                                                 
, 31.3.2008רה, , יחידת המדען הראשי משרד התחבו2020חזון למערכות תבוניות לתחבורה לשנת זאב שדמי,  49

 .3עמוד 
 26.10.09, מרקר-דה 50
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על הציבור, ולא רק על המערכת המוסדית, מושתת חלק מהאחריות  כאן המקום להבהיר כי גם

קוסמוס -למעגליות משברית זו. השאיפה השכיחה לפעול באופן אינטרסנטי צר היא בגדר מיקרו

של תהליך אינדיבידואליזציה מקיף יותר העובר על החברה בישראל מזה שני עשורים. תהליך, 

ם רבות לבכורה מול צרכים קולקטיביים יותר.שבמסגרתו העדפותיו של היחיד זוכות פעמי
51
 

לעניינינו התחבורתי, האינדיבידואליזציה התקבעה באימוץ האתוס "האמריקאי", לפיו הצלחתו של 

אדם נמדדת בהשגת הבית עם הגינה בפרברי העיר, אליו הוא מגיע עם מכוניתו הפרטית כמובן, על 

וש בה. למרות שייתכן ולנגד עינינו חלה הזיהום, הרעש, הצפיפות והעומסים הכרוכים בשימ

תמורה בהעדפות המגורים בישראל,
52
עדיין כמות נכבדה מאוד מהציבור הישראלי, בעיקר ממעמד  

הביניים ומעלה, אינו מוכן לשאת באגרות גודש וזיהום, אינו מוכן לשקול ברצינות מעבר 

צריך מראש בנייה מואצת לתחבורה ציבורית ומוצא עצמו מתקשה להתעורר מחלום הפרבור, המ

של כבישים ופגיעה סביבתית ותחבורתית נוספת. נכון שיש מקום לשיפור דרמטי ברמת השירות 

קומות במרכזי -של התחבורה הציבורית, אך דומה שללא ויתור על "חצי דונם חצר", מעבר לרבי

קשה גם הטוב ית –הערים, נכונות לאחזקת רכב פרטית יקרה יותר ו/או מעבר לתחבורה ציבורית 

 במשרדי התחבורה להצליח בתפקידו. 

 

בסיכומו של דבר, "תרופת" הסמכות והאחריות, לכל הפחות בצורתה הנוכחית, החריפה את החולי 

התחבורתי בישראל. קבלת ההחלטות הפופוליסטית קצרת הרואי הפכה לאיטית וליקרה בהרבה. 

בסטנדרטים הביצועיים של החברות המדינה מקבלת פחות החלטות ראויות ובקצב שאינו עומד 

הפרטיות, ועקב כך היא נחשפת לתביעות בגין אחריותה לעיכוב בביצוע עבודות. לעניין זה נציין 

בשל ₪, מיליון  500התביעות שהגישה חברת דניה סיבוס נגד המדינה על סך כולל של  8את 

.431עיכוב סלילת כביש 
53

   

 

                                                 
אתני, בוודאי -המדובר בתהליך חד מימדי ואבסולוטי. בישראל עדיין קיים משקל רב לאינטרס הלאומי איןכמובן ש 51

אל מול אינטרסים אזרחיים או אוניברסאליים )זכויות אדם(. עם זאת, קשה להתכחש להיחלשות השיח 

 אתני והשיח האינדיבידואלי גם יחד.-ית קרנם של השיח היהודיהרפובליקאי הישראלי ועלי
לדוגמה הבנייה המואצת של רבי הקומות בישראל לאחרונה. לא רק בת"א ולא רק למשרדים, אלא ברחבי גוש דן  52

  Marker Week, 3.12.09כולו ובעיקר לצרכי מגורים. ראו בנדון: 
 1.2.09, מרקר-דה 53
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יקאי, הוא כסף, ועל כן אין זה מפליא כי עיכובי ביצוע בגין זמן, כפי שידע בנג'מין פרנקלין האמר

-אי תיאום מערכתי, ריכוזיות יתר של האוצר וריבוי אינטרסים סותרים של בעלי עניין חוץ

ממשלתיים, מתבטאים בחריגות תקציביות משמעותיות ובפערים גדלים בין אומדנים ראשוניים 

דוגמה, קו הרכבת בין מודיעין לירושלים שהוערך ו"מעודכנים" של פרויקטים תחבורתיים. כך, ל

₪. מיליארד  6.8הוערך חמש שנים לאחר מכן בעלות של ₪, מיליארד  3-בקצת יותר מ 2003-ב

 2.6-ל₪ במקביל, התקציב הנדרש לקו בין לוד וב"ש כמעט שולש בתקופה האמורה )ממיליארד 

לנהריה תפחו למעלה מכפליים בין  בעוד שאומדני התקציב לקו בין קריית מוצקין₪(, מיליארד 

₪(.מיליון  560-ל₪ מיליון  260-)מ 2008-ל 2003השנים 
54

  

 

מתברר אפוא שמשרד התחבורה לא סתם מכבה "שריפות", אלא כאלה של יום האתמול, ועוד 

בעלות כספית שערורייתית. התוצר המיידי של החרפת אי היכולת לקבל החלטות ראויות 

בורה מהווה חלק מתהליך כללי יותר של התדרדרות כושר המשילות ומקצועיות בתחום התח

 הלאומי, כפי שהעיד על כך נחרצות מנכ"ל משרד ראש הממשלה היוצא, רענן דינור:

יש סכנה לדמוקרטיה. הציבור בוחר ממשלה שתניע  –"באופן שבו משרדי הממשלה מתנהלים 

מממשת את ההבטחה. זה יוצר אכזבה שינויים, אבל היא לא מסוגלת לספק את הסחורה. היא לא 

מתמשכת וחתירה תחת האמון בשלטון".
55
   

 

כך למעשה אנו סוגרים את המעגל עימו התחלנו. משבר המשילות הישראלי שהוליך לקיצור 

כהונת בכירי הממשל ולקבלת החלטות קצרות רואי ופופוליסטיות, לא נרפא באמצעות ריכוזיות 

ריבוי קבוצות אינטרס חוץ ממשלתיות. נהפוך הוא, המשבר  היתר של האוצר והעימות אל מול

המקצועי החריף והוסיף קושי נוסף בניהול, שגורר שוב תחושת החמצה ואכזבה ציבורית 

 המקעקעת את אושיות המשטר הדמוקרטי הישראלי. 

 

 כמה הצעות למה בכל זאת עדיין ניתן וראוי לעשות

                                                 
54 Marker Week, 4.6.09 
 10.6.09, מרקר-דה 55



טגולן לה  
 

 

234 

 

שנטווה בישראל בין משבר המשילות הפוליטי  מטרת מאמר זה לחשוף את קשר ההשפעה המעגלי

ובין אי התפקוד הגובר של משרד התחבורה ועימו החרפת המצב התעבורתי הכללי. חשיפה זו 

מאפשרת גם לעמוד על סיבות חדשות ומשמעותיות לקשיי ההתניידות בישראל ועל אופיים של 

 הפתרונות הדרושים לשיפור המציאות התחבורתית העגומה.

 

מימדי ומקיף -מימדית מצריכה פתרון רב-ראשונה עלינו להכיר בכך כי בעייתיות רבבראש וב

יותר. אם אכן משבר פוליטי גורר בעקבותיו קשיים תחבורתיים ואלה מצדם חוזרים ומחריפים את 

המשבר שיצר אותם בקשר מעגלי מתחזק, הרי שעל הפתרון הראוי להיות בו בזמן פוליטי 

ניות קיימות לפתרון, המדגישות רק את התיקון בבירוקרטיה הניהוליתומקצועי. בניגוד לכמה תכ
56
  

או מתמקדות בעיקר בהכרח שינוי שיטת המשטר בישראל,
57

המאמר הנוכחי מצביע על הצורך  

לחשוב מחדש על מודל רחב יותר לפתרון, אשר יתייחס הן לבעיית המשילות והן לבעיית הניהול 

 יציבות המשטר בישראל. הבירוקרטית המושפעת ומשפיעה על 

 

למעשה אין בכך כל הפתעה או חידוש. הפוליטיקה, כמאמרו המפורסם של וובר,
58

הינה עניין של  

ייעוד ומקצוע גם יחד. רק משטר שידע לשלב בין ניהול בירוקרטי של מומחים נטולי פניות יחד עם 

שטר פוליטי מוצלח, יוכל לענות על הצרכים המהותיים הנתבעים ממ –ערכית -הנהגה פוליטית

                                                 
. לדוגמה: "מדינת פקידי מרקר-דהראה בעיקר סדרת הכתבות המקוריות והמעניינות של מירב ארלוזרוב ב 56

 .16.6.09, מרקר-דההממשלה", 
 פובליקהמשטר חוקתי לישראל: רניתן לציין את: שאול קנצלר,  .הפרסומים בנושאי רפורמת השלטון בישראלרבים  57

ארגון מחדש של  חוקי היסוד כתשתית לחוקה:מר, אבישי בניש, '. מרדכי קרמניצר, דוד קרצ1982, ת"א, נשיאותית

. אשר אריאן, דוד נחמיאס 2002 המכון הישראלי לדמוקרטיה, , ירושלים:יסוד בדרך למסמך חוקתי כולל-חוקי

. גדעון דורון, 2002 המכון הישראלי לדמוקרטיה, , ירושלים:משילות והרשות המבצעת בישראלורות אמיר, 

משטר גדעון דורון, . 2006 תל אביב: המרכז להעצת האזרח. ,עוצמתו של האזרח: הסדר דמוקרטי יציב לישראל

בין  המערכת הפוליטית הישראלית: )עורכים(,. הני זובידה ודוד מקלברג 2006כרמל,  , ירושלים:נשיאותי לישראל

להמציא מחדש את הדמוקרטיה . אריק כרמון, 2008האגודה הישראלית למדע המדינה , משילות לקריסה

   .2009, המכון הישראלי לדמוקרטיה, הישראלית

Abraham Brichta, Political Reform in Israel: The Quest for a Stable and Effective Government, 

Brighton, UK: Sussex Academic Press, 2001. Gideon Rahat, The Politics of Regime 

Structure Reform in Democracies: Israel in Comparative and Theoretical Perspective, 

Albany: State University of New York Press, 2008.  
 .1961, ירושלים:שוקן, הפוליטיקה בתורת מקצועמקס וובר,  58
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והם: תחושת הייצוג של העם במקביל ליכולת הממשל להפגין יעילות בקבלת החלטותיו.
59

ציבור  

שחש כי הממשל בו בחר מסוגל לתכנן ולהוציא לפועל תכניות המייצגות נאמנה את צרכיו, הוא 

הממשל. ציבור מרוצה, שייטה באופן ברור להעניק את מידת הלגיטימציה הנדרשת לשם ייצוב 

ישראל נדרשת לפיכך לרפורמה מבנית וניהולית, שאינה חייבת להרחיק לכת עד כדי "המצאה של 

הדמוקרטיה מחדש"
60

 אם חפצת חיים היא.  – 

 

באופן מבני, על החברה הישראלית מוטל ההכרח לפתח שיח ציבורי אודות האופנים בהם ניתן 

י הממשל )שרים, מנכ"לים של משרדי יהיה לייצב את המשטר. משמע, להאריך את כהונת בכיר

ממשלה(. יציבות מהווה תנאי הכרחי, ולא מספיק כמובן, להתפתחות מנהיגות מצפונית, הקובעת 

ערכי יסוד ויעדים ארוכי טווח למנגנון בירוקרטי יעיל, שקוף, סמכותי ומבוזר. מנהיגות שתוכל 

האינטרסנטיים והצרים ולייצר,  לחרוג, לפחות מדי פעם, מעבר לשיקולים הפוליטיים המיידיים,

בלשונו של יחזקאל דרור, "מדינאות" מעבר ל"פוליטיקה" היומיומית השכיחה.
61

באופן ניהולי,  

הצורך הדחוף ביותר הינו השגת שינוי משטרי שיאפשר הארכת משך כהונת בכירי הממשל. עם 

סמכות" ו"האחריות", זאת, אין בכך די. מחקר זה חשף את הבעייתיות הנוכחית ביישום מודל "ה

אשר התגלגל לריכוזיות יתר של סמכויות בידי פקידי האוצר, תוך כדי דילול משרדי הממשלה 

 בכלל והתחבורה בפרט, הן מאחריות והן מסמכות. 

 

אשר על כן, יש לעדכן בדחיפות את המודל וליישמו באופן ביזורי יותר, דהיינו להחזיר מחדש את 

יחד עם הגדלה משמעותית של שקיפות ונשיאה באחריות אישית  יכולת קבלת ההחלטות למשרד,

למחדלים תחבורתיים כמו גם לאי ניצול תקצוב ליעדים מוגדרים. דוגמאות לכך ניתן למצוא 

למכביר:
62

החזרת האחריות להעסקה וקבלת כוח האדם לבכירי המשרד, קביעת חשב משרדי  

ר דיפרנציאלי שיאפשר גיוס מומחים הכפוף למשרד הרלוונטי ולא למשרד האוצר, קביעת שכ

                                                 
 .2009הישראלי לדמוקרטיה, , המכון להמציא מחדש את הדמוקרטיה הישראליתראו גם: אריק כרמון,  59
 .שם 60
אוניברסיטת  גן:-רמתביטחונית למדינת ישראל: תזכיר למדינאים", -ראו בעיקר: יחזקאל דרור, "מדינאות מדינית 61

 .2009 ,סאדאת למחקרים אסטרטגיים-אילן, מרכז בגין-בר
שאינו מתקיים היום. עם זאת,  אין בכוונתי לפרט בזאת את כל האמצעים האפשריים, הדורשים שיח מקצועי נרחב 62

 חשוב להצביע על חיזוק הסמכות, בד בבד עם השקיפות והאחריות, של משרדי הממשלה. 
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מקצועיים מהמגזר הפרטי וגמישות פנים משרדית רבה יותר בניהול תקציבים שאושרו ע"י 

כלומר מספר סעיפי תקציב נמוך יותר ויכולת להעבירם מפרויקט אחת  –הממשלה והכנסת 

למשנהו ללא אישור חיצוני, כל עוד אין מדובר בתוספת תקציב.
63
  

 

ב לקבוע דרגות שקיפות ואחריות אישית גבוהות יותר: שר ומנכ"ל ישלמו בכיסאם במקביל, חשו

על כל כישלון מקצועי מובהק )כגון פרשיית הורדת דירוג הבטיחות בתעופה האזרחית( או על אי 

ניצול כספים ייעודיים ואי ביצוע משמעותי של פרויקטים נדרשים, כל חוזה שכר והעסקה יהיה 

 ותקשורתי, ותונהג חובת דיווח על שינוי הייעוד לתקציבים מאושרים. פתוח לעיון ציבורי 

 

באופן פרטני יותר הנוגע למשרד התחבורה, יש לגלם את החזרת הסמכויות למשרד באמצעות 

קביעת מדיניות אחידה ברורה, שתאפשר את ריכוז התכנון וקבלת ההחלטות, תאיץ שיתוף פעולה 

מך, הרשויות המקומיות ובעלי הון פרטיים ותחייב את כלל מערכתי של המשרד אל מול יחידות הס

על מנת שתכנית המתאר היבשתית המשולבת הקיימת כבר כיום תהפוך  –גופי התכנון והביצוע 

 מעוד תכנון סטטוטורי לפרויקט שיזכה במימון ראוי ובביצוע הלכה למעשה. 

 

דרשת בין משרד התחבורה העיקרון המנחה הראוי לתכנית המתאר ייקבע על בסיס ההבחנה הנ

כיחידה מתכננת ומפקחת )רגולטורית( ובין חברות חיצוניות שיקבלו תכנית עבודה ותקציב קבוע 

 מהמשרד הממשלתי ויעמדו למבחן יעילות הביצוע בפועל. 

 

מן הראוי לציין כי צעדים ראשונים, ומוצלחים ברובם,
64

כבר נעשים בכיוון זה עם האימוץ ההולך  

השם הכללי שניתן לשיטה  ,P.P.P (Public, Private Partnership)-ת הוגובר של שיט

 במסגרתה מבוצעים פרויקטים תחבורתיים ממשלתיים בשיתוף הסקטור הכלכלי הפרטי. 

 

                                                 
, המכון הישראלי להמציא מחדש את הדמוקרטיה הישראליתאני מסכים עם חלק מהצעותיו של כרמון, ראו:  63

 .2009, 56-60, עמודים לדמוקרטיה
בן בקשת חברת שפיר הנדסה, זכיינית הנתיב המהיר לת"א, להתיר לה לבטל את היוצא מן הכלל כרגע הוא כמו 64

 חוזה הזיכיון שחתמה עם המדינה. 
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, לפיה התמורה ליזם P.B.I (Private Finance Initiative)בין אם הפרויקטים נעשו בשיטת 

: הרשות הציבורית( עבור השירות המוענק לציבור הפרטי מוענקת באמצעות תשלום המזמין )קרי

, ובין אם נעשו 531או  431לאורך תקופת הזיכיון שבסופה זכאי הזכיין למענק הקמה, כגון כביש 

הזכיין מקים ומפעיל תמורת אגרה  (, לפיהBuild, Operate, Transfer) B.O.Tבשיטת 

זמן קבוע מראש בסופו מועברת  )המגיעה מהציבור המשתמש בתשתית( את נשוא הזיכיון לפרק

, מנהרות הכרמל או הנתיב המהיר המיועד בכניסה 6התשתית בחזרה לסקטור הציבורי, כגון כביש 

ניכר בבירור שההבטחה "להקים פרויקטים ציבוריים חשובים... במהירות, יעילות,  –לת"א 

איכות, תוך הבטחת תחזוקתם ברמה גבוהה לאורך טווחי זמן ארוכים"
65

עשויה להתממש.  אכן 

יתר על כן, דו"ח שהוגש למנכ"ל משרד התחבורה טען כי:
 66

 

קיימים יתרונות השקעה ברורים בתשתיות תחבורתיות, כגון: עידוד תעסוקה, צריכת  .1

מוצרים מוגברת, עלייה בתל"ג, עלייה בתפוקת העובדים, חיסכון בזמן ואף עלייה בערכי 

 נדל"ן של אזורים ההופכים נגישים יותר.

 ככל שנקדים להשקיע בתשתיות כן נהנה באופן מהיר ודרמטי מיתרונות ההשקעה. .2

למיניהן הן דרך ראויה, בנוסף על זו הציבורית, לקידום והשקעה  P.P.P-שיטות ה .3

 בתשתיות תחבורתיות. 

 

על אף שיש לבחון המלצות דו"ח זה באופן ביקורתי ועל אף שיש לפקח מקרוב על כל שיתוף של 

והפוליטי לאור התועלות הכלכליות הניכרות שיש בו לבעלי הון פרטיים המגזר העסקי 

ריכוזית ובין הגברת -הרי שהשילוב בין תכנית מתאר ארצית תכנונית –ולפוליטיקאים כאחד 

השימוש באמצעי של הפעלת הסקטור הפרטי, עשוי לתרום אף הוא לשיפור הביצועיות הניהולית 

לוב זה יתקשה לתפקד ללא שינוי נלווה בתודעת הציבור. העתידית של משרד התחבורה. ברם, שי

מתי, לכמה זמן,  –רק מהלך שישלב שקיפות ממשלתית פרסומית באשר לפרויקטים המתבצעים 

באיזה עלויות ציבוריות ולשם מה, בד בבד עם ההכרה האזרחית הנדרשת מהצורך לשלם יותר על 

                                                 
", ניתן ע"י 2008-2015דו"ח "המלצות לבחינת פרויקטים תחבורתיים לקידום בשיתוף הסקטור הפרטי לשנים  65

 . 2008משרד התחבורה למשרד האוצר בינואר 
קעות בתשתיות תחבורה כמנוף להפחתת יחס חוב/תוצר גם באמצעות גידול במספר ראו: דו"ח "הקדמת הש 66

 28.10.08הפרויקטים במימון הסקטור הציבורי" של המשרד לתכנון כלכלי במשרד התחבורה, 



טגולן לה  
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הם שיאפשרו את  –בר בתחבורה ציבורית תחבורה פרטית ולעבור, בהינתן האפשרות, לשימוש גו

 השלמתה המוצלחת של הרפורמה התחבורתית האמורה לעיל. 

מחובתנו להכיר, כאמור, שגם לנו כציבור יש יד בהצלחת תפקוד הממשלה. הרי בסופו של יום, 

ממשל יציב, יעיל וייצוגי ישרת טוב יותר את ציבור בוחריו וגם יזכה בתמורה במידת אמון 

גוברת שרק תחזק את יכולת תפקודו. הגיע הזמן לעבור ממעגליות משברית למעגליות  ציבורית

 יצרנית, לנהל ולא עוד להתנהל.
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 פרק שישי

 :החינוך בישראל

 הישגים ופערים בקרב תלמידים בישראל

 

 דפנה אלפרסי

 

 מבוא

 

זניק את מערכתית אשר תשקם ות-מערכת החינוך בישראל דנה שנים רבות אודות רפורמה כלל

תלמידי ישראל והישגיהם. מאז אמצע שנות התשעים של המאה הקודמת אנו עדים להיווצרותן של 

מספר רפורמות אשר שמו להן למטרה לשקם את מערכת החינוך, שתפקידה לעצב את דור העתיד 

של המדינה. יחד עם זאת, התמונה הכללית של מצב החינוך בארץ נותרת עגומה. "אסור להסיק כי 

ון הבעיות הינו תקציבי בלבד משום שהאתגרים עימם צריכה ישראל להתמודד הם פתר

איכותניים", מסכם רובי נתנזון, מנכ"ל מרכז מאקרו לכלכלה מדינית, "על כן, ישראל מוכרחה 

להמשיך את הרפורמות שלקחה על עצמה ליישם בתחום החינוך"
1

 . 

 

ות ההבראה והרפורמות למיניהן אין שינוי אז מדוע לא צלחו רפורמות החינוך? מדוע על אף תכני

בתוצאות? נראה שאין הבעיה טמונה באישיות פוליטית כזו או אחרת, שכן כפי שהשנים האחרונות 

מעידות, כל שר בתפקיד מבקש להשאיר את חותמו על ידי מינוי מנכ"ל מטעמו ועל ידי הכנת 

שות אל מול השרים והמנכ"לים. "תכנית רפורמה" על שמו. ועדה אחר ועדה מניחה מסקנות מחוד

קרמניצר במינויו של אמנון רובינשטיין את תכנית "כוח המשימה -כך למשל, הניחו ועדות שנהר

                                                 
, 6.4.2009גלובס,", OECD-"תמונה עגומה על מצב החינוך בישראל: מערכת החינוך המקומית עדיין רחוקה מה 1

  http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000440761מתוך:
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הלאומי לקידום החינוך" על שולחנה של השרה לימור לבנת וכן את תכנית "אופק חדש" על 

ם של תלמידי שולחנה של השרה יולי תמיר, כולם דבקים ברצונם למגר את ההישגים הנמוכי

הם  ןראה, איזה מ מאמרישראל ולצמצם את הפערים השוררים בחברה. יחד עם זאת, כפי ש

בישראל הממשל אמר מבקש לעמוד על הקשר שבין חילופי ה מטרותיהם.מצליחים בהשגת 

 הצלחת הרפורמות במערכת החינוך. -יישום ואי-וחילופי השרים במשרד החינוך לבעיית אי

 

שעים של המאה הקודמת, כאמור, הנפיקו מערכת החינוך ושריה תכניות מאז אמצע שנות הת

ורפורמות מגוונות שמטרתן העלאת רמת והישגי התלמידים בישראל וצמצום הפערים במערכת 

החינוך. על אף מכלול התכניות שהוצגו בפני הכנסת והציבור, עם הזמן הישגי התלמידים הלכו 

מערכת החינוך הלכו וגדלו. מדוע כשלו תכניות אלו ומדוע וירדו והפערים בין קבוצות חברתיות ב

 על אף המאמצים הכלכליים והמדיניים של מערכת החינוך היא אינה מצליחה בהשגת מטרותיה? 

 

בתכניות לשינוי בחלק הראשון נעמוד על הבעיות המושרשות במערכת החינוך והפתרונות שהוצעו 

ותיהן והמלצותיהן, נעקוב אחר מידת יישום לאחר סקירת התכניות, פתרונהחינוך בישראל.

התכניות בשטח. בחלק האחרון נסקור מקרוב את הקשר ההדוק בין ריבוי תכניות רפורמה ובעיית 

היעדר הזמן ליישומן. כפי שיתבהר, שורש הבעיה במערכת החינוך אינו טמון במערכת עצמה 

  ולבטח גם לא בהיעדר תכניות הולמות לטיפול במשבר.

 

מערכתית ליישום -טמונה בחילוף שרים חוזר ונשנה המקשה על יצירת יציבות ארגוניתהבעיה 

שנים בלבד  1.6תכניות השיקום למערכת החינוך. כל עוד זמן הכהונה הממוצע של שר חינוך הינו 

וזמן הכהונה הממוצע של מנכ"לים הינו כשנתיים, קשה להאמין כי תהיה יכולת לשקם את מערכת 

 שמעותי. החינוך באופן מ

 

יתרה מזאת, עקב האינטרס הפוליטי המתלווה לרפורמות אלו קיים היעדר רצון ליישם תכנית של 

קודמים בתפקיד וישנה מוטיבציה גבוהה לשר חינוך חדש לייצר תכנית חינוכית משל עצמו במקום 
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עת להמשיך את דרך קודמיו. לפיכך מסתמן כי שלב הביצוע והיישום אינו מצליח להקדים את הג

 מועד הבחירות לכנסת, שמובילה לעוד רוטציה בשרים ויוצרת סטגנציה במערכת החינוך. 

 חלק א: סקירה 

 , מטרות וביקורות1995-2009תכניות משרד החינוך 

 

 . 1996להלן יוצגו התכניות לשיפור איכות החינוך בישראל שהוצעו לשרי החינוך השונים מאז 

 

 (1996קרמניצר )-דו"חות שנהר

 ינוך אמנון רובינשטיין שר הח

פרופסור אמנון רובינשטיין, שר החינוך דאז שהחליף את קודמתו שולמית  1995רקע: במרץ 

(, פיתח תכנית מקפת להנחלת ערכי 1996עד יוני  1993אלוני ושירת שלוש שנים בתפקיד )מיוני 

דינה. האזרחות הישראלית, שעיקר מטרתה היה יצירת בסיס אזרחי משותף לכלל אזרחי המ

בתכנית זו ביקש השר ליישב את המתח הנוצר בבסיס הערכי הלאומי ולהשריש תחושת 

סולידאריות משותפת בקרב האזרחים השונים. המלצות הצוות, בראשות פרופ' מרדכי קרמניצר 

-והיו למדיניות מחייבת. לצורך יישום הדו"ח הוקם ב 1996-ופרופ' עליזה שנהר, אומצו במשרד ב

שנהר" שהוא יחידת מטה הכפופה ליושב ראש המזכירות הפדגוגית. בדו"ח –ניצר"מטה קרמ 1999

שנהר נקבעו מטרות ההולמות את אופייה היהודי של המדינה, עם פנים להומניזם ולפלורליזם, 

תכליתית ותואמת את אופיה הדמוקרטי -בדו"ח קרמניצר נקבע שמטרת החינוך לאזרחות היא רב

של המדינה
2

 . 

 מבין המטרות:

דמוקרטי: דו"ח קרמניצר ביקש לחזק את התפיסה האזרחית לאומית -חיזוק חינוך אזרחי .1

בישראל על ידי עיצוב תואם של תכני החינוך. הוא ציין כי "ללא חינוך לאזרחות נמנעת מן 

הפרט האפשרות לממש את עצמו באופן משמעותי בתחום החברתי והפוליטי. חינוך ראוי 

של המשטר לאפשר לפרט מימוש מלא של עצמו תוך זיקה לאזרחות נובע אפוא מתכליתו 

                                                 
 מתוך:משרד החינוך, ראה "המטה ליישום דו"חות שנהר וקרמניצר",  2

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate/Dochot  
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ומחויבות לחברה שבה הוא חי. חוסנו ואיכותו של המשטר הדמוקרטי הם כמידת מחויבותם 

של האזרחים לרעיון הדמוקרטי וכמידת מסוגלותם ונכונותם של האזרחים להיות אזרחים 

פעילים ואחראיים."
3

 

וצות בחברה: צמצום הפערים שמסתמנים בין תרבותיים בין הקב-צמצום פערים לימודיים .2

 הקבוצות השונות בחברה ובין יישובי פריפריה ומרכז.

 סקירת בעיות יישום שאותרו על ידי גורמים מבקרים: 

התקציב  1996-מיליון שקלים בשנה. ב 42-ועדת שנהר עצמה העריכה כי תקציבה יעמוד על כ

אילו בשנות כהונתה של השרה לימור לבנת מיליון, ו 19שהוקצה ליישום דו"ח שנהר עמד על 

 11.5-משרד החינוך ציין תקציב של כ 2004-מיליון שקלים בלבד. ב 8-הוקצו ליישום הדו"ח כ

מיליון שקלים, כלומר, כרבע מהסכום שביקשה הוועדה עצמה לייחד לנושא. בנוסף לכך, משרד 

-קבות אחר דו"חות שנהרהחינוך קידם בתקופתה של לבנת תכניות שלא היו מוזכרות או עו

קרמניצר ולעיתים אף נוגדות את מסקנותיהם, כגון "תכנית הדגל לשעת מורשת בחטיבות 

דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט כבר ציינו את  2004הביניים" שזכתה לתקצוב נפרד. בשנת 

השחיקה בחינוך האזרחי בישראל
4
. 

 

מהערכים  66%ביטוי במערכת החינוך:  ההעדפה שהונהגה לטובת הזהות היהודית באה לידי

עליהם התלמידים בחטיבות הביניים נבחנו בתכנית הלימוד "מאה מושגי היסוד במורשת ציונות 

מהם היו ערכים דמוקרטיים. ארבעה  33%ודמוקרטיה" היו ערכים יהודיים ציוניים, בעוד רק 

הממונה על יישום דו"חות מתוך ארבעת המפקחים על מקצוע האזרחות )כולל בחינוך הממלכתי( ו

דתית. -דתית או ציונית-מונו על בסיס השקפת עולם פוליטית יהודית 2004שנהר בשנת -קרמניצר

משרד החינוך הקצה שעה להוראת "מורשת" בכל חטיבות הביניים, אך הוא לא הקצה שעה 

                                                 
 שם. 3
 . מתוך:7.12.2004 כנסת.אתר ה"הודעה לעיתונות מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט".  4

http://www.knesset.gov.il/spokesman/heb/Result.asp?HodID=5117  
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ל שנהר הוטו במובהק להקצאת השתלמויות סג-לחינוך אזרחי, והתקציבים של מטה קרמניצר

בנושאי מורשת על חשבון השתלמויות בדמוקרטיה ובאזרחות
5

 . 

בלבד מכלל התלמידים בכל שכבות  8%היו  2004התלמידים שנחשפו להוראת האזרחות בשנת 

מכלל התלמידים במערכת החינוך 80%-הגיל, בעוד להוראת התנ"ך נחשפו בכל שנה כ
6

. בחטיבה 

אזרחות, בחינוך הממלכתי לומדים לבגרות על מכלל התלמידים נחשפו לתכניות  22%-העליונה כ

( ובחינוך הטכנולוגי לומדים על פי התכנית "ידע העם 16%פי התכנית "להיות אזרחים בישראל" )

(. שתי התכניות נמצאות תחת פיקוח מקצועי של מפמ"ר אזרחות ממלכתי )שפיר, 5%והמדינה" )

מהתלמידים  5%התכנית הממלכתית  דתי לומדים לבגרות על פי-(. בחינוך הממלכתי27.7.2004

מהתלמידים, על פי תכנית "אזרחים עצמאים"  0.04%בחינוך העצמאי לומדים לבגרות רק  בלבד.

תחת פיקוח מקצועי של מפמ"ר היסטוריה בפיקוח החרדי. כפי שניתן לראות, דווקא בסקטורים 

הבדלניים החינוך לערכים משותפים הינו נחשל וחלש
7

 . 

 

 ( 2003ועדת דוברת ) -אומי לקידום החינוך בישראלכוח המשימה הל

 שרת החינוך לימור לבנת 

, עקב המשבר המתמשך בתחום החינוך, החליט המשרד להוביל "מהפך" בכדי 2003רקע: בשנת 

ליצור )שוב( תשתית ערכית משותפת בקרב האזרחים על ידי כינון יסודות ערכיים בחינוך 

ציבורי-הממלכתי
8

בשה על ידי כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל, . תכנית הליבה גו

, במטרה לבחון את מערכת החינוך 2003בספטמבר  21-אשר מונה על ידי הממשלה בתאריך ה

בישראל ולהמליץ על תכנית שינוי שתתייחס להיבט המבני, הארגוני והפדגוגי של החינוך. נטען 

                                                 
 הארץ."מה שנשאר זה בעיקר 'שעת מורשת' של לימור לבנת".  5

מתוך:
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=532692&contrassID=2&subCont

rassID=2&sbSubContrassID=0  
 . חנה שפיר, מפמ"ר אזרחות בחינוך הממלכתי, משרד החינוך, ירושלים. 27.7.2004; 2.3.2004שפיר,  6
שעות ברצף פדגוגי מכיתה א' עד  1,000-ל 600ועוד עניין להשוואה: לעיצוב הזהות היהודית של התלמיד מוקדשות בין  7

חנך(, ואילו לעיצוב הזהות האזרחית של התלמיד )רק י"ב )במסגרת לימודי תנ"ך, היסטוריה, תושב"ע, ספרות ושעת מ
דתי( היקף השעות המוקצות מזערי, אין רצף פדגוגי, אין סמכות מקצועית אחת ואין תכנית לימודים -בממלכתי ובממלכתי

שעות בלבד לשכבת גיל אחת, לימוד החומר נמשך כחמישה חודשים, ובסיומם  60אחידה. בחטיבה העליונה מוקדשות 
 ים ניגשים לבחינת בגרות. התלמיד

דו"ח סופי". משרד  –ראו ועדת דוברת: "כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל. התוכנית הלאומית לחינוך  8
החינוך התרבות והספורט, מתוך: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ntfe/HdochHsofi/DochSofi.htm  
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ותיה את תמצית התרבות הכללית והלאומית כי: "מערכת החינוך אמורה לשקף במטרותיה ובפעול

אליה שואפת החברה. כך יהיו לאזרחי העתיד עומק תרבותי, שפה משותפת ועולם רוחני משותף. 

בישראל, שבה מגוון גדול של זהויות ותרבויות לאומיות, עדתיות, דתיות ותרבותיות, יש צורך גם 

פרד וגם בחיזוק מרכיבי זהות ותרבות בשימור ובפיתוח מקורות התרבות של כל מרכיבי החברה בנ

המשותפים לכול... החינוך הוא בסיס לעיצוב דמות האזרח ולהקניית ערכים הומאניים 

ודמוקרטיים, ערכים של שיתוף פעולה וסולידאריות חברתית, התחשבות בזולת ותרומה לזולת, 

צדק ושוויון זכויות "
9

 . 

 מבין המטרות: 

: 2005: כפי שצוין במטרות הדו"ח הסופי משנת שיפור הישגים של תלמידי ישראל .1

הידע  רמת העלאת –התלמידים  של הישגיהם ביותר, בשיפור הברור ובאופן כול "קודם

 חיזוק החינוך, תוך רמות ובכל הלימוד מקצועות בכל התלמידים כל של והמיומנויות

."יינותוהצט למצוינות מתמדת וחתירה יכולותיהם של מרבי למימוש המוטיבציה שלהם
10

 

ממלכתי )תכנית הליבה(:-חיזוק חינוך אזרחי .2
 11

המלצות ועדת דוברת הוגשו לראש  

 הממשלה דאז אריאל שרון ולשרת החינוך לימור לבנת. כפי שצוין בדו"ח: "החינוך

דמות  ברוח תלמידיו את ולטפח בחוק הקבועות החינוך מטרות את לממש יפעל הציבורי

 חלקי למגוון מפגש ומקום הילדים לכלל פתוח תואלו. בהיו ממטרות העולה הבוגר

 חיזוק הישראלית, תוך בחברה הלכידות להגברת מרכזי כלי הוא החברה, החינוך הציבורי

                                                 
  דום החינוך בישראל". שם."כוח המשימה הלאומי לקי 9

 שם. 10
 4פי סעיף -על: רקעיצירת גרעין חינוך אזרחי לכלל האזרחים. )נגזרת של ועדת דוברת(,  -תוכנית הליבה": ההמלצה" 11

, שר החינוך קובע את תכנית הלימודים של המוסדות הרשמיים. לעניין המוסדות 1953-לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג
לחוק חינוך ממלכתי כי השר יכול וצריך להפעיל את שיקול דעתו בכדי לקדם  11ים נקבע בסעיף המוכרים שאינם רשמי

הוגדרה  1. בתקנה 1953-האמור הותקנו תקנות חינוך ממלכתי )מוסדות מוכרים(, התשי"ג 11חינוך גרעיני משותף. לפי סעיף 
ממשיכה וקובעת את תנאי ההכרה,  3תקנה  .וך""תכנית היסוד" כ"מספר השעות לפי המקצועות שהן חובה על כל מוסד חינ

פיה מוסד חינוך לא ייחשב למוסד מוכר אלא אם נתמלאו בו כל תנאי התקנה. בין התנאים הנמנים בתקנה נאמר שעל -ועל
המוסד לקיים את תכנית היסוד וכן כי הלימודים הנוספים על תכנית היסוד צריכים להיות מאושרים על ידי השר. לפי תקנה 

מכלל שעות הלימודים במוסד חינוך רשמי, אולם השר רשאי לאשר אחוזים  75%( "תכנית היסוד במוסד מוכר תהווה )ג3
 1999שונים מאלה, ובלבד שתלמידי המוסד יגיעו לפי מבחנים ומבדקים לרמת ההישגים הנתונה במוסד חינוך רשמי". בשנת 

והתרבות על ידי עו"ד פריצקי ואחרים. בעתירה נטען כי על אף הוגשה עתירה לבג"ץ בעניין תכנית היסוד נגד שר החינוך 
שעל פי החוק חובה לקבוע תכנית יסוד לכל מוסדות החינוך המוכרים, לא קבע שר החינוך תכנית יסוד. בג"ץ התבקש לחייב 

יים. את שר החינוך לקבוע תכנית יסוד המפרטת את מספר השעות של מקצועות החובה למוסדות המוכרים שאינם רשמ
. מתוך: 26.05.2003מתוך: מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 

http://www.knesset.gov.il/MMM/data/docs/m00557.rtf  
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 לחינוך אין האוכלוסייה. חלקי כל של והקבוצתית והזהות האישית היהודית הזהות

 בחברה נותהשו לקבוצות משותף ערכים עולם של גיבוש האתגר במימוש תחליף הציבורי

קבוצה" כל של המורשת הייחודית וטיפוח שימור הישראלית, תוך
12

. 

צמצום פערים בחינוך: הוועדה ציינה את המטרה של: "צמצום פערים בין המגזר היהודי  .3

 את לראות החינוך מערכת בישראל, על כלכלית-החברתית במציאות למגזר הערבי...

 כל על המוטל מרכזי התלמידים, כיעד של כלכלי-החברתי ברקע הפערים שמקורם סגירת

 ככל וילדה, מוקדם ילד לכל להעניק החינוכית. יש מהמשתתפים בעשייה ואחת אחד

הלימודיות,  היכולות ולמימוש לפיתוח בהתפתחותו, הזדמנויות אמיתיות האפשר

 חינוכיים חסכים של לצמצום ההשפעות לפעול שלהם. יש והרגשיות החברתיות

 משתייכים שהם ומאופי הקהילה מגורים משפחתי, מתנאי ממצב םהנובעי והשכלתיים

".אליה
13 

 

 סקירת בעיות יישום שאותרו על ידי גורמים מבקרים: 

יש לציין את הביקורת שנוצרה עקב ההמלצה לצמצם את לימודי האזרחות. ד"ר דן אבנון, מנהל 

הבגרות באזרחות יעמיק את "מרכז גילה" לחינוך אזרחי באוניברסיטה העברית, טען כי..."ביטול 

הפילוג החברתי"
14

. ראשית, כפיית רפורמת דוברת על המורים ואי שיתוף המערכת המנהלית 

מהם, עודדה את ארגוני המורים לצאת לקמפיין נגד  4,500בבניית התכנית וההכרזות על פיטוריי 

זו בגין מספר  הרפורמה ונגד השרה שהובילה אותה. מסקנות ועדת דוברת הלכו והתאדו זו אחר

תהליכים נוספים שתרמו לכך. מסקנות הוועדה זכו לביקורת רבה הן מצד ארגוני המורים והן מצד 

גופים המייצגים את התלמידים והוריהם, לאור השינויים שהוועדה הציעה. ביקורת ציבורית 

דיים. חריפה זו, שהתאפיינה במאבקים פומביים מתמשכים, נתנה אות ראשון לקשיי היישום העתי

במקביל, השינויים המתקדמים שהוצעו לא זכו ליישום במשרד החינוך עצמו, שלא לציין את 

המערכת הציבורית שהוא ממונה עליה, עקב קשיי תקציב ואי שליטה נאותה במערכת הבירוקרטית 

                                                 
 שם. 12
 שם. 13
מתוך:  הארץ."במשרד החינוך שוקלים לבטל את הבגרות באזרחות:המורים חוששים:'המקצוע ימות'.  14

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=512203&contrassID=2&subCont

rassID=1&sbSubContrassID=0  



 דפנה אלפרסי
 

 
 

248 

 

החינוכית. ניתן להניח כי ניסיון המערכת הבירוקרטית המנהלית עם ועדות שכאלו תרם ליצירת 

 המתייחסת בספקנות רבה לכל שינוי מוצע ועל כן גם המשרד לא מיהר להיערך ליישומו. תודעה 

 

דווח כי ועדת החינוך של הכנסת, שאמורה לפעול לעיגון בחוק של נושאים כמו מעמד  2005ביולי 

החינוך הציבורי, מטרות החינוך, סל שירותים לתלמיד ומעמד המנהל, לא פעלה כלל במשך 

הם פורז ציין בזמנו כי "...חבל שמשרד החינוך מעדיף ללכת בצעדים כוחניים חודשים. ח"כ אבר

נגד המורים בכל הקשור לדו"ח דוברת ולא להתקדם בנושאים אחרים שניתן להתקדם בהם ללא 

בעיה"
15

משרד החינוך, השרה לימור לבנת ומנכ"לית משרד החינוך הודיעו כי  2005. באוגוסט 

-רשויות מתנדבות. יש לציין כי ב 36-פיילוט" בלבד שייושם רק במסקנות ועדת דוברת יהפכו ל"

הרשויות הללו כבר הונהגו שינויים )כגון יום לימודים ארוך( קודם לכן. כלומר,  36מתוך  20

חלק מהרשויות הפסידו את יום שישי כיום חינוך  –מבחינתן לא היה שינוי לטובה ואף להיפך 

יישום שלב א' של "הפיילוט" נכשל עקב אי הקמתם של  החל להסתמן כי 2005רגיל. בנובמבר 

מתקנים ושירותים תואמים ועקב קשיים מנהליים ביישום ההמלצות. ראשי ארגוני המורים דאז, 

יוסי וסרמן ורן ארז, ציינו כי לא נבנו התשתיות הנחוצות, כגון פינות עבודה ממוחשבות למורים. 

ה שלא נבנו התשתיות, אך לדבריה היה מדובר בבעיה מנכ"לית משרד החינוך, רונית תירוש, אישר

טכנית שתיפתר
16

. בנוסף, בעיות תקציביות ליישום המסקנות גם לא חסרו. בארבע השנים של 

פעמים, בסך כולל של כשלושה מיליארד שקלים  16תירוש קוצץ תקציב החינוך -שירות לבנת

מים שונים שלא הצליחו לכסות את בבסיס התקציב. התכנית גררה התחייבויות כלכליות מצד גור

ההוצאות החדשות: מספר הכיתות החדשות שנוספו לא עמד בקצב הגידול הטבעי של האוכלוסייה 

אלף תלמידים נזקקים, אך  170-ואף נפל מזה של שנים קודמות. אמנם הממשלה התחייבה להזין כ

יים דווקא לא היו אלף תלמידים. אותם אלה שזכו בארוחות צהר 70-בפועל היא הזינה רק כ

מהמעמד הנמוך אלא בינוני, שכן רק רשויות מבוססות הצליחו להפעיל את התכנית. האשכולות 

הנמוכים לא היו מסוגלים לממן את חלקם ב"מפעל ההזנה" ונאלצו לוותר עליו. הרשויות 

                                                 
 . מתוך:2005ביולי  3וואלה חדשות. "משרד החינוך מזניח חלקים מדו"ח דברת".  15

http://news.walla.co.il/?w=//740820  
 :. מתוך2005בנובמבר,  24וואלה חדשות. "המורים: שלב א' הרפורמה בחינוך נכשל".  16

http://news.walla.co.il/?w=/94/814028  
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המקומיות התקשו לעמוד בהתחייבות הכלכלית ולא עלה בידן להשתתף בחמישים האחוזים כפי 

תבקשושנ
17

והתפטרות השרה לימור לבנת  2006לינואר  15-. עם עזיבת הליכוד את הממשלה ב

יישום מסקנות הוועדה הופסק
18

 . 

  2007"תכנית אופק חדש" 

 שרת החינוך יולי תמיר

רקע: פרופסור יולי תמיר השיקה תכנית המתבססת על חלק ממסקנות ועדת דוברת, שבין 

הגדלת שעות השקעה בתלמיד. תכנית "אופק חדש" ביקשה מטרותיה היו העלאת רמת המורים ו

לצמצם פערים בחינוך, לשפר הישגים ולעודד הצטיינות בקרב תלמידים, להגדיל זמן איכות עבור 

התלמידים ולשפר את מעמד ושכר המורה
19

 . 

 מטרות: 

 צמצום פערים בחינוך. .1

ינוך ציינה השרה שיפור הישגים משמעותי של תלמידי ישראל: באתר התכנית במשרד הח .2

יולי תמיר את חזונה: "צמצום הפערים בין המרכז לפריפריה ובין שכבות הציבור 

השונות, הענקת שוויון הזדמנויות אמיתי לכל תלמיד, שיפור הישגי התלמידים, העצמת 

-החינוך הערכי וחיזוק התודעה האזרחית במערכת הלימודים, לצד שיפור האקלים הבית

ספרי ומאבק באלימות
20

 ." 

 

 סקירת בעיות יישום שאותרו על ידי גורמים מבקרים: 

קבע בג"ץ כי משרד החינוך בראשותה של יולי תמיר מבזה את בית המשפט בכך  2008בנובמבר 

שהשהה במשך שלוש שנים ביצוע של פסק דין להפסקת האפליה של המגזר הערבי בתקציבי 

                                                 
 . מתוך:2005אוגוסט  Ynet ,25"דברת הוליד עכבר", נכתב ע"י יוסי שריד,  17

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3132823,00.html  
 . מתוך:2006בינואר,  15, וואלה חדשות"לבנת תיזכר בגלל כשלון דו"ח דברת",.  18

http://news.walla.co.il/?w=/94/842730  
מתוך: משרד החינוך. "אופק חדש", עקרי הרפורמה.  19

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ofek/MaBaofek / 
 שם. 20
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   חינוך
21

חינוך הוא ציין כי הוא "מאמין ברציפות . בעת כניסתו של גדעון סער לתפקיד שר ה

שלטונית. לא חייבים לבטל ישר את מה שעשה השר הקודם, אך צריך לעשות שינויים ותיקונים 

והם ייעשו אחרי חשיבה ודיונים"
22

 . 

 

לרפורמה של יולי תמיר היו כבר מתנגדים מעת כהונתה בתפקיד, ובעת חילוף השרים היה 

רן ארז, יו"ר ארגון המורים, לדוגמה, ניסה במשך שנים להגיע ביכולתם להגדיל את השפעתם. 

להסכם עם המדינה לרפורמה במערכת החינוך אך התקשה בכך מאחר ויחסיו עם שרת החינוך 

לשעבר יולי תמיר עלו על שרטון. עם כניסתו של גדעון סער לתפקיד הופעל עליו לחץ לזניחת 

תכנית החלה את יישומה החלקי בשטח, נפתח , רק כשנתיים לאחר שה2009הרפורמה. בנובמבר 

מו"מ מחודש על תכני הלימוד, על אופן ארגון הלימודים, מתכונת שבוע העבודה וכן על שכר 

המורים
23

 . 

 

  2009-8"תכנית עדיפות לאומית לפריפריה" 

 און, שר החינוך גדעון סער-שר האוצר רוני בר

אקונומי של הפריפריה אל מול המרכז. -וציורקע: הנתונים העידו על פער הולך וגדל במעמד הס

 2008און והממונה על התקציבים רם בלינקוב, הציגו באוגוסט -לאור המצב, שר האוצר רוני בר

לנשיא המדינה שמעון פרס את התכנית לחיזוק הפריפריה שאושרה בממשלה במסגרת המדיניות 

.2009הכלכלית ותקציב המדינה לשנת 
24

הכריזה על  2009ית לשנת תכנית המדיניות הכלכל 

הפריפריה כאזור עדיפות לאומית ואמורה הייתה להוביל לפיתוחה וקידומה על ידי הגברת השוויון 

בפוטנציאל ההזדמנויות, צמצום הפערים בין הפריפריה לגלעין )מרכז הארץ( והגדלת שיעורי 

                                                 
-משרד החינוך, ניתן ב –ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל ואחרים נגד מדינת ישראל  5007/07בג"ץ   21

  http://elyon1.court.gov.il/files/03/630/111/n40/03111630.n40.htm. מתוך :  23.11.2008
 . מתוך:2009באפריל  23 מעריב, NRG"מורה חדש בבית הספר: שר החינוך גדעון סער",  22

 http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/882/333.html?hp=1&loc=115&tmp=9517  
 . מתוך:2009בנובמבר  1וואלה חדשות, הרפורמה בחינוך",  "אופק חדש? יחודש המו"מ על 23

http://news.walla.co.il/?w=//1599853  
 . מתוך:2008אוגוסט דוברות והסברה,  -משרד האוצר"נשיא המדינה מברך על תוכנית הפריפריה",  24

http://www.gimlaim.mof.gov.il/Mof/Dover/MofDoverTopNav/MofDoverSubjects/MofDoverSu

bjects_2008/MofDoverSubjects_2008_08/News2008_08_25.htm  
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ה, תכנס התכנית הצמיחה וחיזוק העצמאות הכלכלית של הפריפריה. על פי הצעת התקציב שאושר

2009להעצמת הפריפריה לתוקפה בינואר 
25

. התכנית מורכבת מפיתוח תחומים בסיסיים וחיוניים 

 כגון חינוך, תעשייה, שלטון מקומי, תעסוקה ותשתיות. 

 בין המטרות: 

צמצום פערים בחינוך: אופן היישום יהיה בנתינת עדיפות תקציבית לחינוך ביישובי הפריפריה 

החינוך "אופק חדש" לבתי ספר בפריפריה. מצפים מתכנית אופק חדש להוביל  ובהחלת תכנית

להפחתת מספר התלמידים, במשיכת כוח הוראה לפריפריה ובהחלת יום לימודים ארוך. בנוסף 

 תינתן העדפה תקציבית בחינוך ליישובי פריפריה. 

 

 סקירת בעיות יישום שאותרו על ידי גורמים מבקרים: 

. עם זאת 2009ת היישום בשטח לאור העובדה כי היישום החל רק מאמצע שנת טרם ניתן לבחון א

 . 2010יצוין כי התכנית תופעל רק עד סוף שנת 

 חלק ב

 תוצאות תכניות החינוך בשטח: הצלחה או כישלון?

 בחינת מידת הצלחת ויישום התכניות על ידי שתי המטרות הראשיות שהן עצמן הציבו: .א

 ישראל )בהשוואה לקריטריונים לאומיים ובינלאומיים(.  שיפור ההישגים של תלמידי

 צמצום הפערים בין הישגי התלמידים בפריפריה לגלעין. .ב

 

עד כה סקרנו את תכניות החינוך לאורך חמש עשרה השנים האחרונות אשר הציבו לעצמן למטרה 

נוך שנהר שנבנה תחת כהונתו של שר החי-לשפר את מערכת החינוך והישגיה. דו"ח קרמניצר

פלורליסטית בדור העתיד של ישראל, וזאת על ידי -אמנון רובינשטיין ביקש לבסס זהות דמוקרטית

שנהר -כינון זהות אחידה של הדמוקרטיה היהודית בקרב תלמידי ישראל. כתיבת דו"ח קרמניצר

. על אף 1999, אך המטה שהוקם ליישומו החל את פעולתו רק בשנת 1995החל אמנם בשנת 

וקמה על ידי השר אמנון רובינשטיין בחנה את הנושא לעומק והבנתה מסקנות ודרך שהוועדה שה

                                                 
. מתוך:  2009תקציב -. סקירה כלליתמשרד האוצר"עדיפות לאומית לפריפריה",  25

http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2009/Summary/Lists/List/Attachments/4

/summary4.pdf  
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המליץ  2003יישום ראויה, דו"ח ועדת דוברת שנבנה בזמן כהונתה של השרה לימור לבנת בשנת 

לצמצם את יישום הדו"ח הקודם ולבסס מדיניות חדשה בחינוך. עם זאת, גם דו"ח דוברת הדגיש 

חברתית על ידי יצירת רצף תכנים בתכנית החינוך הממלכתי, רצף שכונה  את הצורך לבסס לכידות

"תכנית ליבה". תחת השם "כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל" גם דו"ח דוברת שם 

לו למטרה לשפר את הישגי התלמידים בישראל וכן לצמצם את הפערים הגדלים בין הישגי 

ת המרכזית. דו"ח דוברת היה צריך לעבור לשלב ומשאבי מערכת החינוך הפריפריאלית לעומ

שרת החינוך יולי תמיר אימצה את "תכנית אופק חדש" לחינוך  2007. בשנת 2005היישום בשנת 

בישראל בו הוצבה כמטרה, בדומה לדו"חות הקודמים, שיפור מיידי של הישגי התלמידים בישראל 

הוכנה  2008הפריפריה לגלעין. בשנת ורמת החינוך המוקנית וכן צימצום הפערים שבין הישגי 

און, אותה אימץ שר החינוך גדעון סער, שהייתה צריכה לצאת -תכנית על ידי שר האוצר רוני בר

. התכנית אמורה לאפשר יצירת עדיפות לאומית לפריפריה בתחום החינוך. על 2009לפועל בשנת 

לעצמן היו דומות. להלן נבחן אף שחמש התכניות שנבחנו הן בעלות אופי שונה, המטרות שהציבו 

את התוצאות בשטח של תכניות אלו. המתודולוגיה שנבחנה היא פשוטה: נבחן עד כמה התכניות 

הצליחו להעלות את הישגי התלמידים בישראל ועד כמה צומצמו הפערים בין הקבוצות שבה. מגוון 

וספו בכדי לנטרל את של מדדים נבחנו כדי לעמוד על תוצאות התכניות השונות. מדדים אחרים נ

 השפעתם של גורמים מתערבים כגון הוצאות על החינוך או שעות לימוד. 

 

 המטרה ויישומה בשטח: שיפור הישגי תלמידי ישראל

תכניות החינוך בעשור האחרון שמו להן למטרה לשפר את רמת ההישגים של תלמידי ישראל 

ום תכניות אלו על ידי בחינת המטרות והחינוך ככלל. בגרפים הבאים נבקש לעמוד על הצלחת וייש

העיקריות שהתכניות הציבו לעצמן. נבחן אם אכן אחוז הזכאות לבגרות עלה
26

, אם הזכאים 

 עומדים בדרישות הסף האוניברסיטאיות ומה מעמדה של ישראל אל מול מדדים בינלאומיים.

 

                                                 
יין בדו"ח האחרון שלו, ישנו קושי לעקוב אחר שינויי מגמות לאור שינויים בלתי מקריים המתחוללים כפי שמרכז אדוה צ 26

בקריטריונים של משרד החינוך לזכאים בבגרות )כך למשל בגרות החורף מוכנסת לתוך קריטריון אחר מבעבר(. עקב כך 
 .17מומלץ לעקוב אחר השינויים הבאים לידי ביטוי בקרב הזכאים בשכבת גיל 
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  1999-2006: אחוז זכאות בקרב כלל הנבחנים לבגרות בשנים 1איור מספר 
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1999-2000 2001-2002 2003-2004 2004-2005

אחוז זכאים מתוך כלל  
הנבחנים

 

 *נתונים מתוך משרד החינוך והלמ"ס.

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/308ED228-CF9A-4FAC-B21D-8A201D6775B9/50435/cb.pdf 

 

 2001-2007בשנים  17: אחוז זכאות לבגרות בקרב בני 2איור מספר 

 

שפורסמו על ידי מרכז אדוה*מתוך נתונים 
27

 . 

על אף שמכלול תכניות החינוך האחרונות שמו להן כיעד להעלות את מספר הזכאים לבגרות 

מראים כי אין כל שיפור ואפילו קיימת ירידה במספר  2-ו 1בישראל, הנתונים המופעים באיורים 

נת מגמה שלילית הזכאים לבגרות. גם בקרב כלל הנבחנים וגם בקרב הנבחנים הצעירים מסתמ

 ברורה המעידה על ירידה חדה במספר הזכאים.

                                                 
: אטיאס, קולובוב, אבו חלא. מתוך-", ד"ר סבירסקי, קונור2006-2007"זכאות לבגרות לפי יישוב  27

http://www.adva.org/UserFiles/File/Bagrut2007(1).pdf  
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 1997-2007: אחוז הזכאים העומדים בדרישות הסף האוניברסיטאיות 3איור מספר 

 

*מתוך נתונים שפורסמו על ידי מרכז אדוה
28

. גם מאיר שיטרית כיהן למשך חמישה חודשים 

 ך.כשר חינו 2006במהלך שנת 

על אף שמכלול התכניות שמו להן למטרה להעלות את מספר הזכאים ואת רמת החינוך, בפועל אין 

תוצאות לתהליך זה כיוון שאחוז ניכר מהזכאים לבגרות עדיין אינו עומד בתקנים 

לא יוכלו  17-מציג, כארבעים אחוזים מבני ה 3האוניברסיטאיים. יתרה מזאת, כפי שאיור מספר 

ככלי כניסה לאוניברסיטה. מסתמנת, אם כן, עליה מתמשכת במהלך העשור  להשתמש בהשכלתם

 האחרון במספר זכאים שאינם עומדים בדרישות האוניברסיטה. 

 

 

 

 

                                                 
 שם.  28
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 )נתונים משווים( 2003: ההוצאה הלאומית והממשלתית על חינוך כשיעור מהתל"ג 4איור מספר 

והמידע של הכנסת *מתוך נתוני מרכז המחקר
29
. 

 

בניגוד למה שנהוג לחשוב, הוצאותיה של ישראל על מערכת החינוך כולה היא מכובדת בהחלט 

מלמד כי ישראל הוציאה חלק דומה מתוך התוצר  4לעומת שאר המדינות המתועשות. איור מספר 

, ארגון OECD-הלאומי הגולמי, ואף גדול יותר ממדינות אחרות, על מערכת החינוך. מנתוני ה

 המדינות שהשתתפו 30מתוך  28-המדינות המתועשות, עולה כי תלמידי ישראל מדורגים ברמה ה

. על אף מה שנהוג להניח, ההוצאה של ישראל על תחום החינוך אינה נמוכה PISA-במבחני ה

והיא אף מממנת יותר שיעורים ממרבית מדינות אירופה. גם ביחס מספר המורים לתלמידים מצבה 

בישראל  13.4הינו  OECD-ראל טוב. בעוד מספר התלמידים לכל מורה על פי ממוצע השל יש

12.7הוא עומד על 
30

. אם כך, הבעיה טמונה כנראה באיך שיעורים אלו מנוצלים. הנתונים 

מלמדים כי על אף ששעות הלימודים בכללותן דומות, מספר השיעורים המנוצלים בפועל ללימודי 

 מוך באופן ניכר. קריאה, מדע ומתמטיקה נ

 

                                                 
    בעשור האחרון. מתוך: OECD-מרכז המחקר והמידע של הכנסת. "ההוצאה הלאומית על חינוך בישראל ומדינות ה 29

www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m01712.doc   
. מתוך: 22.09.2008הארץ. דוד. -"שעת חינוך", דן בן 30

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1022982.html?more=1  
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 צמצום הפערים במערכת החינוך 

מכלול תכניות החינוך שמו להן כמטרה לצמצם את הפערים בהישגי תלמידי ישראל ואיכות 

לימודיהם. הפערים בהישגי התלמידים ניכרים עד מאוד, במיוחד בין תלמידים מיישובים מבוססים 

תיבחן הצלחת התכניות בצמצום פערים אלו ליישובי פריפריה ותלמידים יהודים וערבים. בחלק זה 

 בעשור האחרון.

 

 : יהודים וערבים בישראל1999-2006: אחוז זכאות לבגרות בין השנים 5איור מספר 
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* מתוך נתוני משרד החינוך והלמ"ס
31

 . 

 

באחוזי הזכאות  לצדים כי הפערים בין התלמידים היהודים והערבים מתבטאים 5מאיור מספר 

לבגרות. מטרת התכניות היא צמצום הפערים בין הסקטורים, אך בשנים האחרונות מסתמנת 

 החמרה בפערים. 

                                                 
-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/308ED228-CF9Aהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מתוך:  31

4FAC-B21D-8A201D6775B9/50435/cb.pdf 
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 (2001-1997: הבדלים בזכאות לבגרות בקרב יישובי הארץ )ממוצע שנים 6איור מספר 

* מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
32

 . 

 

-מייצג את הפערים בין היישובים והישגי התלמידים. למשל, מספר הזכאים במכבים 6ר מספר איו

רעות כפול מזה שבשדרות. בבני ברק ובמודיעין עילית בין אוכלוסיות חרדיות הפערים הם של 

 מאות אחוזים. 

                                                 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מתוך :  32

http://www.cbs.gov.il/publications/profil_ishuvim02/pdf/g25.pdf 
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 2001-2007בעיירות מבוססות ועיירות פיתוח  17: אחוז בגרות בקרב בני 7איור מספר 

61.7 63.4 63.3
67.4 64.3 66.5 68

45.9 47.5 49 52.2
46.8 48.6 47.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

      
אהוד   

 בר 

      
לימור   

 לבנת

2003 2004 2005       
מאיר   

 שיטרית

      
יולי   

 תמיר

יישובים מבוססים

עיירות פיתוח

 

*מתוך נתונים מאת מרכז אדוה
33

 . 

 

 על פי מחוז 2007בשנת  17: זכאות לבגרות בקרב בני 8איור מספר 
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*מתוך נתונים מאת מרכז אדוה
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 . 

                                                 
33

: וךאטיאס, קולובוב, אבו חלא. מת-", ד"ר סבירסקי, קונור2006-2007"זכאות לבגרות לפי יישוב מרכז אדוה.  
http://www.adva.org/UserFiles/File/Bagrut2007(1).pdf :וגם. 

 ", סבירסקי, שוורץ. מתוך:2004-2005"זכאות לתעודת בגרות לפי יישוב: 
http://www.adva.org/UserFiles/File/Bagrut06110706.pdf  
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ססים , הפערים בין תלמידים מעיירות פיתוח ויישובים מבו8-ו 7כפי שניתן לראות מאיורים מספר 

גדלים. על אף שמרבית התכניות שמו להן למטרה לצמצם או לכל הפחות למנוע את הגדלת 

( הפערים בין אזורים עניים ועשירים 8)איור מספר  2007הפערים בהישגי התלמידים, בשנת 

הולכים וגדלים. חשוב להזכיר את המובן מאליו: מערכת החינוך היא הכלי הבסיסי והחיוני ביותר 

ות החלשות לקידום ולהשוואת מעמדן לשכבות החזקות. במצב בו איכות החינוך בהן עבור השכב

 נמוכה נמנעת מהן יכולת להתקדם ולשפר את מצבן בדור העתיד. 

 

אם אין די בנתונים אלו בכדי לעמוד על הפער הקיים בקרב התלמידים במערכת החינוך בישראל, 

( ציין כי ישראל "זכתה" במקום ראשון )ארגון המדינות המתועשות EOCD-הרי שגם ארגון ה

בגודל פערי החינוך המתקיימים בה
35
. 

 

 חלק ג: סיכום

 אי יציבות שלטונית כגורם למשבר במערכת החינוך

 

, מערכת 2007ועד לתכנית אופק חדש שנוסדה בשנת  1996שנהר משנת -מוועדת קרמניצר

גי התלמידים וצמצום הפערים. העלאת היש –החינוך לא הצליחה להשיג את מטרותיה הבסיסיות 

על אף מורכבות הדו"חות והאנשים המקצועיים המעורבים בהם לא התפתחו תוצאות חיוביות 

 בשטח. 

 

המדדים שנבחרו מלמדים כי לא רק שהתכניות שהומלצו לא יושמו ולא הצליחו לשפר את הישגי 

אחוז הזכאים לבגרות התלמידים ו/או לצמצם פערים בחינוך, אלא שהמשבר בחינוך אף הוחמר. 

הולך ויורד. מתוכם אחוז העומדים בתקנים אוניברסיטאיים יורד גם כן. הפערים בין הישגי 

תלמידים יהודים וערבים הולכים וגדלים. הפערים בין הישגי תלמידים מיישובים מבוססים לעומת 

                                                                                                                                  
 שם. 34
 

  , שם.22.09.2008הארץ. דוד. -"שעת חינוך", דן בן 35
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טון המהירים יישובי פיתוח מתעצמים אף הם. אי היישום של מסקנות הדו"חות לאור חילופי השל

 וחילופי שרי החינוך מותירים את המערכת חסרת יכולת להתמודד עם האתגרים המצטברים.

נבחן להלן את קצב התחלופה של שרים ומנכ"לים במשרד החינוך כדי לעמוד על מידת היציבות 

 במערכת החינוכית ויכולתה ליישם את תכניותיה ולהשיג את יעדיה: 

 

 החינוך מאז קום המדינהשרי חינוך ומנכ"לים במשרד 

 מנכ"ל המשרד תקופת כהונה שם

 בן יהודה ברוך ד"ר 01.11.1950 – 10.03.1949 זלמן שזר

  19.05.1951 – 01.11.1950 רמז דוד

ציון  בן

 דינור
08.10.1951 – 03.11.1955 

 משה ד"ר 1954 משנת ריגר פרופ' אליעזר

 אבידור

  10.05.1960 – 03.11.1955 זלמן ארן

 רינות חנוך ד"ר 26.06.1963 – 10.05.1960 אבן אבא

 יעקב שריד 1967משנת  15.12.1969 – 26.06.1963 זלמן ארן

 אלעד פלד 03.06.1974 – 15.12.1969 אלון יגאל

  שמואלי אליעזר1976  משנת 20.06.1977 – 03.06.1974 ידלין אהרון

  13.09.1984 – 20.06.1977 המר זבולון

 15.03.1990 – 13.09.1984 נבון יצחק
 שושני  שמשון ד"ר1986  משנת

  שרון דן ד"ר 1989  משנת

  11.06.1990 – 15.03.1990 שמיר יצחק

 אורלב זבולון 13.07.1992 – 11.06.1990 המר זבולון

 שולמית

 אלוני
13.07.1992 – 11.05.1993  

  07.06.1993 – 11.05.1993 רבין יצחק

 אמנון

 רובינשטיין
 שושני שמשון ד"ר 18.06.1996 – 07.06.1993

 ציון דל בן 20.01.1998 – 18.06.1996 המר זבולון

  06.07.1999 – 25.02.1998 יצחק לוי
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 עמיחי שלומית 24.06.2000 – 06.07.1999 שריד יוסי

  07.03.2001 – 24.09.2000 אהוד ברק

 תירוש רונית 14.01.2006 – 07.03.2001 לבנת לימור

 מאיר

 תשטרי
18.01.2006 – 04.05.2006  

 31.03.2009 – 04.05.2006 תמיר יולי
 2007מספטמבר  אבואב שמואל 2007עד 

  עמיחי שלומית

 שושני שמשון ד"ר מכהן – 31.03.2009 סער גדעון

 

שנים בממוצע בלבד. זמן כהונה של מנכ"ל  2.6כפי שניתן לראות, זמן כהונה של שר חינוך הינו 

לבד. אם נבחן רק את התחלפות השרים בחמש עשרה השנה האחרונות בלבד שנים ב 3.5הינו 

שנים בלבד. זמן כהונה של  1.6-נראה כי זמן הכהונה של שר חינוך ירד באופן משמעותי ל

מנכ"לים אף הוא ירד לשנתיים בלבד. עם זמן כהונה ממוצע של שנה וחצי לשר חינוך ושנתיים 

יישום של תכניות חינוך. מעבר לאי שמירה על קו מנחה למנכ"ל, קל להבין מדוע ישנה בעיה ב

ארגונית, התחלפויות השלטון גוררות בעיות חוזרות ונשנות בתקציב החינוך, -ברמה המנהיגותית

משם שכל תכנית חדשה נבנית בהתאם לתקציב משתנה. לעיתים התקציב קטן שנה אחרי היישום, 

ר חילופי השרים המהירים, המערכת דבר שפוגע באפקטיביות התכנית. יתרה מזאת, לאו

הבירוקרטית וארגונים חיצוניים כגון ארגון המורים מצליחים להשפיע יותר על מהות ויישום 

הרפורמות. חילופי השרים יצרו בעיית ניהול במשרד החינוך שמקשה על ייצוב המערכת, שיפורה 

 ותחזוקה. 
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 רשימת מקורות )על פי סדר הופעה במאמר(

, "OECD-על מצב החינוך בישראל: מערכת החינוך המקומית עדיין רחוקה מה "תמונה עגומה

 מתוך:, 6.04.2009גלובס, 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000440761 

משרד החינוך, מתוך: "המטה ליישום דו"חות שנהר וקרמניצר", 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate/Dochot  

. חנה שפיר, מפמ"ר אזרחות בחינוך הממלכתי, משרד החינוך, 27.7.2004; 2.3.2004שפיר, 

 ירושלים. 

 . מתוך:7.12.2004 אתר הכנסת."הודעה לעיתונות מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט". 

http://www.knesset.gov.il/spokesman/heb/Result.asp?HodID=5117   

 מתוך: הארץ."מה שנשאר זה בעיקר 'שעת מורשת' של לימור לבנת". 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=532692&contrass

ID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0  

משרד דו"ח סופי",  -"כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל. התכנית הלאומית לחינוך

מתוך:  חינוך התרבות והספורט.ה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ntfe/HdochHsofi/DochSofi.htm  

 . מתוך:26.05.2003מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 

 http://www.knesset.gov.il/MMM/data/docs/m00557.rtf  

 .11, סעיף 1953-חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג

 .1, תקנה 1953-ממלכתי )מוסדות מוכרים(, התשי"גתקנות חינוך 

 הארץ."במשרד החינוך שוקלים לבטל את הבגרות באזרחות:המורים חוששים:'המקצוע ימות' ". 

מתוך: 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=512203&contrass

ID=2&subContrassID=1&sbSubContrassID=0  

 . מתוך:2005ביולי  3וואלה חדשות. וך מזניח חלקים מדו"ח דברת". "משרד החינ

http://news.walla.co.il/?w=//740820  
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 . מתוך:2005בנובמבר,  24וואלה חדשות. "המורים: שלב א' הרפורמה בחינוך נכשל". 

http://news.walla.co.il/?w=/94/814028  

 . מתוך:2005אוגוסט  Ynet, 25"דברת הוליד עכבר", נכתב ע"י יוסי שריד, 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3132823,00.html  

 . מתוך:2006בינואר,  15, וואלה חדשות"לבנת תיזכר בגלל כשלון דו"ח דברת", 

http://news.walla.co.il/?w=/94/842730  

 מתוך:משרד החינוך. "אופק חדש", עקרי הרפורמה. 

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ofek/MaBaofek/ 

 –ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל ואחרים נגד מדינת ישראל  5007/07בג"ץ 

. מתוך :  23.11.2008-משרד החינוך, ניתן ב

http://elyon1.court.gov.il/files/03/630/111/n40/03111630.n40.htm  

 . מתוך:2009באפריל  23 מעריב, NRGך גדעון סער", "מורה חדש בבית הספר: שר החינו

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/882/333.html?hp=1&loc=115&tmp=9517  

 . מתוך:2009בנובמבר  1וואלה חדשות, "אופק חדש? יחודש המו"מ על הרפורמה בחינוך", 

http://news.walla.co.il/?w=//1599853  

. 2008אוגוסט דוברות והסברה,  -משרד האוצרכנית הפריפריה", "נשיא המדינה מברך על ת

 מתוך:

http://www.gimlaim.mof.gov.il/Mof/Dover/MofDoverTopNav/MofDoverSubje

cts/MofDoverSubjects_2008/MofDoverSubjects_2008_08/News2008_08_25.ht

m  

 . מתוך:2009 תקציב-. סקירה כלליתמשרד האוצר"עדיפות לאומית לפריפריה", 

http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2009/Summary/Lists/Lis

t/Attachments/4/summary4.pdf  

אטיאס, קולובוב, -ד"ר סבירסקי, קונורמרכז אדוה, ", 2006-2007"זכאות לבגרות לפי יישוב 

 אבו חלא. מתוך:
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 http://www.adva.org/UserFiles/File/Bagrut2007(1).pdf  

 OECD-מרכז המחקר והמידע של הכנסת. "ההוצאה הלאומית על חינוך בישראל ומדינות ה

 בעשור האחרון. מתוך:

 www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m01712.doc  

. מתוך: 22.09.2008הארץ. דוד. -"שעת חינוך", דן בן

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1022982.html?more=1  

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מתוך:

 http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/308ED228-CF9A-4FAC-B21D-

8A201D6775B9/50435/cb.pdf 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מתוך :

 http://www.cbs.gov.il/publications/profil_ishuvim02/pdf/g25.pdf 

 סבירסקי, שוורץ. מתוך: מרכז אדוה.,", 2004-2005ב: "זכאות לתעודת בגרות לפי יישו 

http://www.adva.org/UserFiles/File/Bagrut06110706.pdf  

  

 

 

 

 

 

 

 


