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 : אי יציבות שלטונית ושינוי שיטת הממשלהיציבות של חוסר היציבות

The stability of instability: governmental Instability in Israel and 

governmental reforms 

 

 : הקדמה

השרים וחברי הכנסת של ישראל ביתנו החליטו שבמידה וההצעה לדחות את מועד הבחירות "

לנשיאות תתבסס על הרעיון לכינון משטר נשיאותי ותכלול בתוכה מרכיבים שיקדמו את הרעיון, 

אותו מובילה ישראל ביתנו במשך שנים, יתמכו חברי המפלגה בהצעה לדחות את מועד הבחירות 

-תתמוך-ביתנו->ישראל 2014למאי  12לעיתונות, סיעת ישראל ביתנו מיום לנשיאות" )הודעה 

 (.</http://www.beytenu.org.ilהבחירות/-מועד-בדחיית

 

כחודש לפני המועד המתכונן לבחירות לנשיאות המדינה, תמכו שר החוץ אביגדור ליברמן  ,2014במאי 

י ישראל ביתנו הבחירות. חברמועד לדחות את  ,וחברי סיעתו בתוכניתו של ראש הממשלה, בינימין נתניהו

נשיאותי. אין זו הפעם בקידום שינוי שיטת הממשל בישראל וכינונו של משטר  היתנו את תמיכתם

או לכל הפחות באימוצה  ,הראשונה בה תומכים פוליטיקאים בכינונו של משטר נשיאותי במדינת ישראל

הממשלה ואת יכולת המשילות שלו. בין  ראששל רפורמה מקיפה בשיטת הממשל, כזו שתעצים את 

ואימוצם  )וביטולה מספר שנים מועטות לאחר מכן( 92-אימוצה של הבחירה הישירה לראשות הממשלה ב

עובר חוט שני מקשר: רצון מצדדי הרפורמות בייצוב המערכת  2014של  "חוקי המשילות" במרץ 

של ראש האקזקיוטיבה וביצור מסוגלותו לקבל הפוליטית הישראלית, שמירה על איתנותה, חיזוק מעמדו 

  .  משילותוהחלטות ולמקסם את 

 

טית הישראלית, שבריריותן של הממשלות, יואכן, טיעונים אודות חוסר יציבותה של המערכת הפול

וההליכה התכופה לבחירות מהווים את הסיבות המרכזיות לצידוד בשינוי שיטת הממשל ועריכת רפורמה 

אך פעמים רבות טיעונים אלו אינם . ((2011(, דורון ושות' )2008זובידה ומקלברג )) ממשלית מקיפה

מעוגנים במציאות, וקיים חסך במחקר הממקם את יציבות המערכת הפוליטית הישראלית בפרספקטיבה 

השוואתית. חלקו הראשון של פרק זה בוחן בצורה השוואתית ארבעה אספקטים הקשורים ליציבות 

, אבחן את מידת יציבותה של הכנסת. שנית, אבדוק את שרידות הממשלות בישראל משלית: ראשיתימ

פרלנטאריות מערביות אחרות. שלישית, אבחן האם ישראל -לאור שרידותן במדינות דמוקרטיות

 האמון. -היציבות במערכת לאור כלי אי-יציבות מיניסטריאלית ואסיים בבחינת אי-מתאפיינת באי

 

של הפרק עולה כי המערכת הפוליטית הישראלית איננה מהווה חריג בהשוואה מממצאי חלקו הראשון 

שכי כהונתם של הכנסת, הממשלה והשרים אינם ממצבים את ילמדינות דמוקרטיות מערביות, וכי מ

ישראל כמדינת קיצון. אף על פי כן, מוסיפים מצדדי רפורמות בשינוי שיטת הממשל למסגר את השיח 
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יציבות. למעשה, שלושת העשורים האחרונים -ל במונחים של חוסר משילות ואיפוליטי בישרא-הציבורי

ור מתאפיינים בשיח הולך וגובר אודות חוסר היציבות והיעדר המשילות. בחלקו השני של המאמר אסק

התמקדות במצעי המפלגות ובקווי היסוד של הממשלות במהלך שלוש  היציבות בישראל תוך-את שיח אי

—20-הבחירות לכנסת ה—. כמו כן, אבחן את מיסגור הבחירות האחרונות לכנסתהעשורים האחרונים

במונחי חוסר יציבות והצורך ברפורמה ממשלית. חלקו השלישי של הפרק ייבחן האם מיסגור השיח 

חוסר היציבות של הממשלות ותכיפות קיומן של  , תוך הדגשתאודות המשילות בישראל בצורה שלילית

שינוי שיטת הממשל. לצורך בחינה זו ערכתי ניסוי ב הנחיצותמדות הציבור לגבי משפיע על ע ,הבחירות

( לשתי Israeli National Election Studiesסקר בו נחלקו המשיבים לסקר הבחירות הישראלי )

יציבות והשניה למיסגור יציבות. תוצאות ניסוי הסקר -קבוצות רנדומאליות: האחת נחשפה למיסגור אי

הנסקרים  את יציבותה של הפוליטיקה הישראלית אכן מעודד-המדגיש את אי ,ור שלילימורות כי מיסג

 לתמוך ברפורמה שלטונית, כאשר ההשפעה הגבוהה ביותר נצפית בקרב מזדהי המרכז האידיאולוגי.

 

תוצאות ניסוי הסקר מבהירים כי למרות ממצאים "אובייקטיבים", אשר ברובם לא ממקמים את מדינת 

או תחלופת  ת הממשלות, הליכה לבחירות,ן מבחינת יציבות המערכת הפוליטית, שרידוישראל כקיצו

שרים, הרי שמיסגור שלילי מספיק בכדי לעורר תמיכה ציבורית בצורך ברפורמה שלטונית. ככל שמצדדי 

הרפורמה והתומכים בכינונו של משטר נשיאותי במדינת ישראל יוסיפו להציג את המערכת הפוליטית 

ת כשברירית ובלתי יציבה, ככל שבתקשורת ההמונים תמוסגר המציאות הפוליטית בפאנים הישראלי

כן תגבר נכונותם לתמוך  וצבעים שליליים, וככל ששביעות רצונם של אזרחי ישראל מהדמוקרטיה תפחת,

אשר תשנה את שיטת הבחירות והממשל בישראל. ייתכן אף, כי ברבות הימים, לאחר תקופה  ברפרומה,

 ,היציבות, יסכימו להחליף את המשטר הפרלמנטארי-בה ייחשפו אזרחי מדינת ישראל למיסגור אי ארוכה

 ולכונן משטר נשיאותי במדינת ישראל )כפי שחלק מהפוליטקאים כדוגמת ליברמן, רוצים(. 

 

ברגשנות ופופוליזם יתר  90-( האשים את מחוללי הרפרומות המשטריות של תחילת שנות ה1996דרור )

מאמצת את קריאתו של דרור במאמר זה אני רגה המעוגנת בבורות למשטר הנשיאותי האמריקאי. תוך ע

ססמאות שווא בדבר חוסר יציבותה של הפוליטיקה  אלו המוסיפים להטיחלויוצאת בקריאת אשם דומה 

הישראלית, ססמאות אשר מטרתן להכשיר את קרקע דעת הקהל לכינונו של משטר נשיאותי במדינת 

-תגר הוא חוסריחד עם זאת, ראוי להדגיש כי, התסמין אותו אני בוחנת וכנגדו אני קוראת  ישראל.

העלולים לפגום במשילות או בחוסנה של המערכת  ,בפרק זה בסתמינים נוספים היציבות. אינני דנה

הפוליטית הישראל כדוגמת יעילות הממשלה או תיפקודה של הבירוקרטיה. בעתיד יהא צורך לערוך 

ם השוואתיים מקיפים בכדי לבחון את מצבה של המערכת הפוליטית הישראלית בפרמטרים אלו מחקרי

 בפרספקטיבה השוואתית. 
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  אי יציבות או אי של יציבות: ישראל בפרספקטיבה השוואתית 

 למרות שרבים טוענים לחוסר יציבותה של המערכת הפוליטית הישראלית יש לבחון הטענות לא בדמגוגיה

ם של נתונים אמפיריים, המאפשרים השוואה. יש לוודא כי ההשוואה אלא לאור פופוליסטיות, ובקריאות

היא ברת קיימא, קרי שאנו משווים תפוחים לתפוחים. מחד, אין ביכולתנו להשוות שרידות ממשלות 

 שרידותטבעם והגדרתם מכילים לשרידותן במשטרים נשיאותיים, אשר מעצם  פרלמנטארייםבמשטרים 

)אשר בעצתייה מציבה קשיים להליך קבלת ההחלטות, כפי שיאוזכר בסיכום של פרק  תובנת וממקובע

. עלינו לבחון את יציבותה של המערכת הפוליטית הישראלית בהשוואה למדינות דמוקרטיות זה(

פרלמנטאריות. מאידך, כשם שההשוואה למדינות בעלות משטר נשיאותי איננה תקפה, כך בחינת יציבותה 

ערכת הפוליטית הישראלית בהשוואה למדינות בלתי מפותחות איננה מייטבית. ברור שמידת של המ

היציבות באתיופיה, מולדובה, סרביה ולטביה עלולה להיות פחותה מזו המאפיינת מדינות מפותחות, 

( או Przeworski and Limongi, 1997כישראל. פערי היציבות עלולים לנבוע מהבדלים כלכליים )

תמסדות של הדמקורטיה במדנות הללו. על כן, יש להקפיד ולהשוות את יציבות המערכת מידת הה

הישראלית למדינות דמוקרטיות פרלמנטאריות מערביות מפותחות. השוואה כזו תימנע מהמכשולים 

 הפוטנציאליים המאוזכרים לעיל. 

 

אלית לאורם של מספר נסה לאמוד את מידת יציבותה של המערכת הפוליטית הישראבחלק זה של המאמר 

טענה כי הבחן את אממדים, אשר הספרות מזהה כקרדינאליים ליציבותה של מערכת פוליטית. ראשית 

של  ןישראל לשרידותבשווה את שרידות הממשלות אשנית,  תדירות ההליכה לבחירות בישראל רבה.

היציבות -מדינות דמוקרטיות פרלמנטאריות מערביות. שלישית, אבדוק את סוגיית אי 18-ממשלות ב

 יציבות. -האמון בישראל ואת השלכתו על אי-המניסטריאלית ולסיום אבחן את השימוש בכלי אי

  יציבות של הכנסתאי 

 מספר הימים הממוצע בין מערכת בחירות אחת למישניה: 1גרף 
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. אין תימה כי 19-נערכו פחות משנתיים מיום הבחירות לכנסת ה 20-אחרונות לכנסת ההבחירות ה

פוליטיקאים ואזרחים רבים סוברים כי התדירות בה ישראל הולכת לבחירות הנה גבוהה בהשוואה 

מציג את מספר  1גרף לחוסר יציבות המערכת הפוליטית.  הלמדינות אחרות ומהווה אינדיקציה ברור

מדינות דמוקרטיות פרלמנטאריות  20בין מערכת בחירות אחת לשנייה, בכל מדינה מבין  הימים הממוצע

. לכל דמוקרטיה כללים משלה לגבי מספר השנים המקסימלי בין בחירות 19451מערביות, החל משנת 

לבחירות )ראה ראש העמודה(. כפי שניתן לראות ישראל איננה חריגה מבחינת משך כהונת הפרלמנט 

ם שנמשכה כשנתיים כלולי 19-לכת" לבחירות במידה תכופה במיוחד )כאשר נתוני הכנסת הואינה "הו

( נראה כי per year) פר שנה אם נחשב את מספר מערכות הבחירות שהתקיימו בישראלבגרף זה(. 

 19-ב פר שנהמערכות בחירות בשנה. מעניין לציין כי מספר זה זהה לממוצע  0.303מתקיימות בה 

  .20מתוך  13-למנטאריות האחרות. ישראל ממוקמת על פי מדד זה במקום ההמדינות הפר

מספר הימים שחלפו בין מערכת בחירות אחת לשניה, כאחוז מסך הימים הקבועים : 2גרף 

 לפי חוק

 

מוצגים מספר הימים שחלפו בין מערכת בחירות אחת לשניה, כאחוז מסך הימים  2יתר על כן, בגרף 

היציבות" הזה מורה כי המערכת -אפשריים הקבועים לפי חוק. כפי שניתן לראות מדד "אימקסימאליים הה

הפוליטית הישראלית יציבה בהשוואה למדינות דמוקרטיות פרלמנטאריות אחרות, כאשר ישראל מדורגת 

מסך  87%)קרי סך הימים הממוצע בין מערכת בחירות אחת לשניה מהווים  87%שישית מלמעלה עם 

, הרי שמדינת 19-ועים בחוק(. נתונים אלו מורים, אם כן, כי למרות קוצר ימיה של הכנסת ההימים הקב

ישראל איננה מתאפיינת בהליכה לבחירות בצורה תכופה יתר על המידה, בהשוואה למדינות דמוקרטיות 

                                                 
אחרי שנים של שלטון אוטוריטרי. בעבור  --1945, מקצתן הפכו דמוקרטיות מאז 1945חלק מהמדינות ברשימה נוסדו אחרי  1

 מדינות אלו הספירה החלה מהשנה הראשונה בה נוסדו או הפכו דמוקרטיות. 
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 יציבותה של המערכת הפוליטית הישראלית-פרלמנטריות אחרות. המדד השני שלאורו אבחן את מידת אי

 יציבות ממשלתית.-הוא אי

 

 יציבות ממשלתית )משך כהונת ממשלה(אי 

משך כהונת גם אם ישראל אינה מתאפיינת בהליכה תכופה לבחירות הרי ש טענה רווחת היא כי 

פוגמת  הטענה היא שתחלופה זוקצר במיוחד, וכי "ממשלות מתחלפות חדשות לבקרים".  בהממשלות ה

טווח. במילים אחרות, ישראל מתוארת כמדינת קיצון ללא יציבות  יים ארוכיתחשיבה ממשלבבתכנון ו

ממשלתית ולכן לוקה ב"חוסר משילות". האם כך הם פני הדברים במציאות? האם ישראל אכן מהווה 

 יציבות ממשלותיה? -מדינת קיצון מבחינת אי

 

נסת אתר הכ ?התשובה לשאלות אלה נעוצה בראש ובראשונה בדרך בה מגדירים "מהי ממשלה"

ן יההסיטואציות בעקבות(. 2015-שהוקמה ב-ממשלות )כולל הנוכחית 34האינטרנטי מונה רשמית 

מוקמת ממשלה חדשה לפי הגדרת האתר הן לאחר קיומן של בחירות, עקב התפטרות רה"מ )לדוגמה 

גוריון בממשלה הראשונה או התפטרותה של גולדה בעקבות מסקנות ועדת אגרנט(, -התפטרות בן

רקע מחלוקות עם המפלגות  על 1952-התפטרותה של הממשלה )כמו התפטרות הממשלה השלישית ב

( בכדי לאפשר את ההסכם הרוטציה(, מותו של 1984-1986, או התפטרותה של ממשלת פרס )הדתיות

רה"מ )לאחר רציחתו של רבין כוננה ממשלה חלופית בראשות פרס(, ולאחר קיומן של הבחירות 

 (. 2001-ות הממשלה )בהישירות לראש

 

אינה מאפשרת השוואה למדינות דמוקרטיות מערביות. בכדי  ,שאומצה על ידי הכנסת ,ואולם, הגדרה זו

והגדרות זהות בנוגע  ,שוותולבצע השוואה תקפה יש צורך לאמץ קריטריונים זהים בין כלל המדינות המ

 The Parliament and Government Compositionלסוגייה: "מהי ממשלה". מאגר הנתונים 

Database (Döring and Manow 2012ממשלה חדשה 2(, מגדיר )בדומה למאגרי מידע אחרים )

. כל שינוי 2. כל שינוי בהרכב המפלגות בממשלה 1כאשר מתקיים אחד משלושת התנאים הבאים: 

משלה" מאפשרת "מהי מאך בעוד הגדרה זו של . קיומן של בחירות כלליות. 3בזהותו של ראש הממשלה 

ה מודדת את שאנו מתיימרים למדוד )בעייה בתוקף המדידה(. נן של מדינות שונות, היא אינהשוואה לרוחב

יציבות ממשלתית, ואילו ההגדרה הרחבה בה משתמשים -למדוד איאני מתיימרת בחלק זה של המאמר 

-ל כן כסממן לאיכממשלה חדשה וע ,שינוי בהרכב הממשלה כלמאגרי המידע ההשוואתיים מגדירה 

היציבות. ואולם, האם אנו -יציבות. ההנחה במדד זה היא שככל שמספר הממשלות עולה כך עולה אי

וגידול במספר המפלגות החברות בקואליציה )המהווה  ,סוברים שכניסת שותפות קואליציוניות לממשלה

 יציבות ממשלית? -יכינונה של ממשלה חדשה, לפי הגדרתם של מאגרי המידע ההשוואתיים( מסמלים א

                                                 
  , Jaap, Keman and Budge 2011לדוגמה,  2
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להגדיל ולהרחיב את ממשלת המיעוט שהקים  Tindemans הבלגי האם החלטתו של ראש הממשלה

לקואליציה של RW (Walloon Rally )באמצעות הכנסת מפלגת , 10/3/1974 של בחירותהלאחר 

CVP — PSC — PVV — PRL  מממשלת מיעוט לממשלת מינימום זוכה, מסמלת ושינוי הקואליציה

 5-בדומה, האם הצטרפותן של גח"ל ורפ"י לממשלה בראשות לוי אשכול ב סר יציבות ממשלתית?חו

יציבות ממשלתית? נהיר, כי -מסמלת סיטואציה של אי—פריצת מלחמת ששת הימים םיו—1967ביוני 

למטרתינו למדוד חוסר  תההגדרה הרחבה ל"מהי ממשלה" בה משתמשים מאגרי המידע הבינ"ל חוטא

 בתוקף המדידה של המושג.   תיציבות ממשלתית ופוגמ

 

לאור כך, בכדי לאפשר מחד השוואה ברת קיימא לרוחבן של מדינות באמצעות אופרציונאליזציה זהה 

יציבות -למושג "מהי ממשלה", ומאידך להקפיד כי אנו מודדים את שאנו מתכוונים למדוד )קרי אי

להגדיר ממשלה באמצעות שתי הגדרות, האחת אשר  לצורך המחקר הנוכחי ממשלתית(, בחרתי,

הגדרתי הליברלית השלכותיה על שרידות ממשלתית הן לקולא, והשנייה, אשר השלכותיה לחומרא. 

 .מויקוישהוזכרו לעיל  3ותנאי  2)המקילה( לממשלה מכריעה כי ממשלה חדשה הוקמה כאשר תנאי 

אש הממשלה ו/או כינונן של בחירות )כלליות או מוקדמות(, בין אם גרמו כל שינוי בזהותו של ר ,כלומר

ההגדרה השמרנית לשינוי בזהותו של ראש הממשלה ובין אם לאו, יובילו להגדרתה של ממשלה חדשה. 

נערכו אף שינויים  3-ו 2לקיומם של תנאים  בנוסףמכריעה כי ממשלה חדשה הוקמה כאשר  )המחמירה(

והופכים  ,משלה, אשר מפחיתים את מספר חברי הפרלמנט שתומכים בממשלהבהרכב הסיעתי של המ

 . (Riker, 1962) או לממשלת מינימום זוכה ממשלת מיעוטאותה או ל

  

 ב': דיאגרמת קופסה שרידות ממשלה בימים3גרף      א': דיאגרמת קופסה שרידות ממשלה בימים3גרף 

 2לפי כלל       1לפי כלל    

 

מדינות  18-המקל ב שרידות ממשלות המוגדרות לפי הכללמציג דיאגרמת קופסה של משך א' 3גרף 

נהיר כי בהשוואה למדינות אחרות אין ישראל מאופיינת בחוסר יציבות ממשלתית . מפותחותפרלמנטריות 

המדינות  18ב' משווה בשנית את שרידות הממשלות בישראל לממשלות 3זה. גרף מקל לפי קריטריון 
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 רביעיישראל נמצאת אומנם במקום הטריות, אך הפעם ממשלות הוגדרו לפי הכלל השמרני. הפרלמנ

, כאשר ימים( 607)עם חציון שרידות ממשלתית העומד על  )מלמטה( מבחינת שרידות ממשלותיה

חציון משך כהונת הממשלות אבל,  איטליה פינלנד ובלגיה מתאפיינות ביציבות נמוכה מזו הישראלית.

 708-ו 681עומד על —פורטוגל ואוסטרליה—המדינות שנמצאות ישירות אחרי ישראל בדרוגבשתי 

 הפרש של פחות משלושה וחצי חודשים. ימים, בהתאמה, קרי 

 

כאחוז מסך הימים ך שרידות הממשלה המוגדרת לפי הכלל המחמיר, כאשר בוחנים את משיתר על כן, 

שוב , מוברר כי ישראל  (4)גרף  ת בחירות עוקבותהמקסימאלי הקבועים בחוק לקיומן של שתי מערכו

. 44.6%(, עם חציון אחוז כהונת ממשלה בישראל של 18מתוך  4ממוקמת ברבעון התחתון )מקום 

אולם הפער בין ישראל מסך הימים הנתונים לה בחוק.  44.6%כלומר ממשלה ממוצעת בישראל שורדת 

עם  3-ניכר )כאשר פינלנד נמצאת במקום ה לבין שלוש המדינות המדורגות מתחתיה במדרג הינו

ות הנמצאות מעליה, כאשר בפורטוגל, המדינ 7של ישראל קרובים לקבוצת  (, ואילו ערכיה30.8%

, 50.6%מהזמן המקסמאלי הלגאלי, באירלנד  46.6%המדורגת חמישית מכהנת ממשלה חציונית 

ריג מבחינת שרידותה הממשלתית הן . על כן לא ניכר כי ישראל מהווה ח51.4%ודנמרק  51%נורבגיה 

 לקולא והן לחומרא. 

כאחוז מסך הימים המקסימאלי הקבועים בחוק לקיומן : דיאגרמת קופסה: שרידות ממשלה 4גרף 

 של שתי מערכות בחירות עוקבות

 

 

בחינת שרידותן של הממשלות מורה כי ישראל אינה מהווה קיצון מבחינת תקופת כהונתן הממוצעת של 

משווה את מספר הממשלות בישראל הממשלות בה. נתון מעניין נוסף המורה על היציבות היחסית של 

ראשי האקזקיוטיבה הייחודים בישראל, בבריטניה ובארה"ב )ראשי ממשלות בישראל ובבריטניה, 

ראשי ממשלה  12ועד היום. בישראל כיהנו במהלך התקופה דנן  1948שיאים בארה"ב(, החל משנת ונ
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יעון דומה ראו: )לט נשיאים 12ראשי ממשלה ייחודיים ובארה"ב כיהנו  13ייחודיים, בבריטניה כיהנו 

בכל  יתיחס . נתונים אלו מצטרפים לנתוני שרידות הממשלה בהציגם תמונת יציבות((2011) ברנע ושות'

 הנוגע לשרידות הממשלה בישראל ולעומד בראשה. 

 

 תחלופת שרים רבה -אי יציבות מניסטריאלית 

יציבותה של המערכת הפוליטית הישראלית בוחן אי יציבות -קריטריון נוסף לבחינת יציבותה/אי

( הראו שחילופי שרים בתוך ממשלות, 2008) Huber and Martinez-Gallardoמניסטריאלית. 

reshuffleחילופים  ע, אינם קשורים בחילופי ממשלות, והסיקו כי יש להבחין בין חוסר יציבות על רק

נים אקדמאים ואנשי פרקטיקה לעיתים טועואכן, מיניסטריאליים וחוסר יציבות על רקע חילופי ממשלה. 

רובינשטיין , לדוגמה פיינת בתחלופת שרים תכופה ורבה מדיי.אמשלתית בישראל מתכי אי היציבות המ

 1977-ולראייה הוא מציג כי החל מ ,לאי יציבות מיניסטריאלית ,בין היתר ,בספרו "באין ממשלה" טוען

לנהוג  שפעמים. אך גם במדד זה לאי יציבות ממשלתית י 24פנים הועד למועד כתיבת הספר התחלפו שרי 

מצבה של  יד לבחון אתולהקפ תרחשות תחלופות שרים,מיין ת, להבין את הסיבות בעבמשנה זהירות

 ישראל בפרספקטיבה השוואתית.

 

כאשר ממשלה חדשה נכנסת  עלולה להתרחש תחלופת שרים ראשית, הספרות המחקרית מצביעה כי

ת שרים פלתפקידה, או תוך כדי כינונה של הממשלה כאשר ראש הממשלה מחליט על תחלו

(Reshuffleעל כן, תחלופת ש .)ן לחולשת הממשלה ובעיקר העומד איננה בהכרח סממ מהשעצם לכרי

יותר כך  חזקטען והראה אמפירית כי ככל שראש ממשלה  Budge, 1985)בודג' )ואכן, בראשה. 

הוא שהחלפת  ,'אחד ההסברים המרכזיים שמציג בודג ממשלתו מתאפיינת בתחלופות שרים רבות יותר.

של פלגים וסיעות בתוך מפלגתו  ( הוא כלי עבור רה"מ להמעיט מחשיבותם ועוצמתםreshufflingשרים )

 הוא, וניתן אף להוסיף בקואליציה ככלל.  

 

שנית, כדאי ורצוי לבחון האם אמפירית תחלופת השרים אותה חווה ישראל קיצונית או חריגה בהשוואה 

 1977-הציג כי החל מ (2012רובנשטיין )כפי שנאמר לעיל, למדינות דמוקרטיות פרלמנטריות אחרות. 

נים יחס של שנים נות 35שרים על פני תקופה של  24שרי פנים.  24ועד למועד כתיבת הספר התחלפו 

ריות דמוקרטיות אחרות את מצבה של ישראל למדינות פרלמנטבכדי לאפשר השוו .3שרים לשנה 0.69

תחלופות של שרי  91. בתקופה זו היו בישראל 19964עד  1977-אתחום את תקופת הזמן הנבדקת ל

 20-שרי ביטחון. ממוצע תחלופת שרי הפנים ב 8-שרי חוץ ו 8שרי משפטים  5שרי אוצר,  6פנים, 

הממוצע של יחס שרי הפנים לשנה  .16.7טריות עמד בתקופה הנדונה על מדינות דמוקרטיות פרלמנ

ועד  1977חל משנת שרי פנים לשנה, כאשר כפי שאוזכר מעלה ה 0.66במדינות הפרלמנטריות עומד על 

                                                 
, 32-מועד פרסום הספר וזאת על אף שאלי ישי שכיהן כשר הפנים בממשלה ה—2012ועד  1977-מספר השנים נמדד מ 3

 .18/3/2013האחרונה הנכללת בניתוח זה, כיהן את מלוא תקופת הממשלה עד ליום 
 . Party Government in 48 Democracies 1945- 1998פר ת שרים נלקחו מהספהנתונים ההשוואתיים אודות תחלו 4
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סימן  שרי פנים לשנה. נתונים אלו מציבים 0.69מועד כתיבת ספרו של רובינשטיין, עמד מספר זה על 

 בעשריםהממוצע  ,פעמים 6הכצעקתה? בעוד בישראל בתקופה הנדונה התחלפו שרי אוצר ---שאלה

של ישראל לא נרשמה תחלופת שרי הביטחון ושרי החוץ בשרים. גם  14.5מדינות פרלמנטריות עמד על 

המדינות  20-מן המשרדים, ב דתחלופות בכל אח 8מגמה קיצונית של אי יציבות: בעוד בישראל התבצעו 

ניתן לראות כי מצבה של ישראל דומה לשאר החלפות, בהתאמה.  7.38-ו 7.23הפרלמנטריות נערכו 

רגת מהממוצע במדינות מסקנה היחידה אותה ניתן להסיק היא כי ישראל לא חווההמדינות הנבחנות 

תחלפים מלמרות זאת, נהיר כי העובדה שהשרים  פרלמנטריות מערביות בפרמטר תחלופת השרים.

בתדירות גבוה )הגם שאינה חריגה מבחינה השוואתית( יש בה בכדי לפגום בהמשכיות המדיניות 

 וביישומה.

 

רי שבחינת מספר ניות, הבעוד בחינת מספר התחלופות של שרים מהווה אינדיקציה להמשכיות המדי

כלומר שר, אשר כיהן פעמיים באותו המשרד גם אם לא באופן רציף נספר רק פעם —ם הייחודייםהשרי

באם בוחנים את מספר השרים הייחודים  מהווה אינדיקציה למקצועיותם של השרים.  ואכן,—אחת

שרי  עשרהד ישראל חוותה בעו אזי מגלים כי מקצועיות השרים היא איתנה:(, 1977-1996בתקופה דנן )

שרי פנים ולמעשה מספר  עשר-שלושההמדינות הפרלמנטריות עומד על  20-פנים ייחודיים, הממוצע ב

גם כאשר בוחנים את תקופת . 5שרי הפנים הייחודים היה גבוה מהמספר הישראלי בעבור מרבית המדינות

, 0.69מספר שרי הפנים פר שנה עומד בישראל על  , מוצאים כי2012ועד  1977-הזמן המוארכת החל מ

שרי  . תמונה דומה מתגלה בהשוואת ממוצע6שרי פנים ייחודים בשנה 0.66ובמדינות הפרלמנטריות על 

ממוצע שרי האוצר הייחודים פר לשרים,  0.46עומד על , אשר הייחודים פר שנה  הישראליים האוצר

 . 0.597 ד עלמיותר וע ר היה גבוה, אשמדינות פרלמנטריות מערביות 20-שנה ב

 

לתחלופת השרים  1996-ל 1977זאת ועוד, גם באם נשווה את תחלופת השרים בישראל בין השנים 

(secretariesבארה"ב, המהווה מושא הערצה מבחינת יציב )ת ממשלתית לרבים ממצדדי שינוי שיטת ו

הממשל, נגלה כי תחלופת השרים בישראל אינה חריגה בצורה קיצונית מזו המאפיינת את הפוליטיקה 

שרי פנים ייחודים  ה לשישהשרי פנים ייחודים בהשווא עשרההאמריקאית. אומנם נכון כי בישראל כיהנו 

, בהתאמה(, 6לעומת  8יה גבוה ממספרם בישראל )בארה"ב, אך מספר שרי הביטחון הייחודים בארה"ב ה

נהיר, כי השוואת ישראל בישראל(.  7-בארה"ב ו 8והתמונה דומה לגבי מספר שרי החוץ הייחודים )

מבהירה כי ישראל איננה מהווה מקרה קיצון מבחינת  , ואף לארה"ב,למדינות פרלמנטריות אחרות

 . 8תחלופת השרים אשר היא חווה

                                                 
שרי  10ואפילו בבריטניה ביו  27, בניו זילנד 21, ביוון 26, בצרפת 16שרי פנים ייחודים, בקנדה  16, בבלגיה היו אמדוגל 5

 . פנים בתקופת הזמן הנבחנת
 , בעבורה קיימים נתונים אלו.1996-1977המדינות הפרלמנטריות היא  20כאשר תקופת הזמן הנבחנת עבור  6
 , בעבורה קיימים נתונים אלו. 1996-1977המדינות הפרלמנטריות היא  20כאשר תקופת הזמן הנבחנת עבור  7
דומה בנוגע לתחלופת השרים בפוליטיקה הישראלית כאשר הם בודקים די ( מגיעים למסקנה 2011ברנע דריישפיץ וקניג ) 8

שלא כיהנו בקודמתה )בלא משים למשרד בו הם מכהנים(,  ומשך הכהונה של שרים במשרדי את אחוז השרים בממשלה נתונה 

, אך 90-האוצר, החוץ והפנים. הם מוצאים כי מעל לשליש מהשרים מתחלפים וכי מספר זה גדל משמעותית החל משנות ה
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  –תכוף בו ה ושאי האמון והשימ

פעמים רבות נטען כי יציבותן של ממשלות ישראל נמצאת על כרעי תרנגולת לאור השימוש התכוף בכלי 

, בהציגו מעל בימת הכנסת את התיקון לחוק יסוד הממשלה אמר יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפטאי האמון. 

 ,אמון-בלי חשש מתרגילי אי לקדם את מדיניותה" כי קבלת "חוקי המשילות" תעזור לממשלה  דוד רותם,

-של הכנסת התשע וחמש-ועשרים-מאההישיבה ה" )שאינם משקפים סיבה טובה וראויה להחלפת שלטון

ככלל, וממפלגת "יש  חכ"ים רבים מהקואליציה(. (2014 סבמר 10התשע"ד ) 'יום שני, ח' באדר ב עשרה

האופן שבו הן טענה ש" קלדרון מ"יש עתיד"רות אמון ככלי ריטואלי וזול. ה איהציגו את  ,בפרט עתיד"

מוצגות אל מול מליאה כמעט ריקה מייצר זילות של המעמד הדמוקרטי ושל הכלים הפרלמנטריים, 

אמון -אמון. קשה להתעלם מכך שהצעות האי-ת האיוובהכרח אינו משיג את המטרה שעומדת בבסיס הצע

רונן הופמן גם  ."לכלי הצהרתי בעיקרו –האופוזיציה  –הדין של הנגדה -הפכו בשנים האחרונות מנשק יום

טען בנוגע לאי אמון כי "העניין הזה, של לפזר את הכנסת לבחירות,  ,מ"יש עתיד", אשר היה מיוזמי החוק

 – 31/5/15) 34-הימים שחלפו מיום השבעתה של הממשלה ה 75-מפליא הוא כי ב. הוא דבר לא רצוי"

על ידי סיעת "יש עתיד",  הוגשו שבעשהונחו על שולחן הכנסת,  אמוןההצעות אי  22מתוך (, 13/8/15

לאחר שמונה הצעות אי האמון שהגישה הרשימה המשותפת. כך, מספר הצעות אי  בגודלו השניהמספר 

מר"צ, המחנה הציוני וישראל ביתנו גם  יד" זהה למעשה לסך ההצעות שהגישוהאמון שהגישה "יש עת

 הקואליציה.  פסלי האופוזיציה לא רואים מספסלינהיר כי מה שרואים מס .9יחד

 

שנות קיומה  67-הכנסת, רק פעם אחת ב ןהאמון המונחות חדשות לבקרים על שולח-חרף ריבוי הצעות אי

ואכן, בעוד במדינות  אמון.-נפלה ממשלה בהצעת אי—במהלך "התרגיל המסריח"—של מדינת ישראל

הרי  ן בהרבה מהמציאות הישראלית,ות לפרלמנט קטשהאמון שמוג-הצעות אי מספרפרלמטריות רבות 

 הוגשו בדנמרק שתי הצעות אי אמון 2000לשנת  1945שמידת הצלחתן גבוהה. כך, למשל בין 

(Torbjörn et al. 2003), הממשלה והתפטרותו של ראש  כאשר הצעה אחת התקבלה והובילה לנפילת

הצעות אי  36הונחו  2000לשנת  1945בהולנד בין Knud Kristensen (Slomp, 2011 .) הממשלה

(, ונורבגיה Torbjörn et al. 2003) אמון על רצפת הפרלמנט, ושתי ממשלות נפלו כתוצאה מהצעות אלו

כלומר, בעוד בישראל  .(Sjovik, 2008) התקבלו 3הצעות אי אמון מתוכן  25חוותה באותן השנים 

אמון היא גבוהה, אחוזי ההצלחה של הצעות אלו נמוכה, ובכך לא נשקפת סכנה -התכיפות של הצעת אי

האמון קטנה -אמיתית ליציבותה של הממשלה. במדינות פרלמנטריות אחרות, בעוד תכיפות הצעות אי

, כי ריבוי הצעות אי האמון קשה, לכן, לטעוןבהרבה )בהשוואה לישראל( הרי שסיכויי ההצלחה גבוהים. 

ב' מציגים את סך הקולות 5-א' ו5יתר על כן, גרף  .מייצר חוסר יציבות ממשלתית וממשלית לכשעצמו,

, 19-והכנסת ה 18-שהצביעו כנגד הצעת אי האמון פחות הקולות שהצביעו בעד ההצעה בכנסת ה

                                                 
ות זאת, כאשר תוחמים את . למר19מתוך  13מדינות דמוקרטיות ישראל מדורגת לפי פרמטר זה במקום  18-בהשוואה ל

 מתגלה עלייה חדה במספר השרים המתחלפים. 1990התקופה לשנים שאחרי 
 האתר כנסת פתוחה)נתונים נלקחו מחיפוש  1, וישראל ביתנו 3מרצ הצעות אי אמון,  3המחנה הציוני הציע  9

<https://oknesset.org> .) 

https://oknesset.org/
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האמון ומונע -ומפיל את הצעת איר שמתנגד במרבית ההצבעות הקואליציה נהנת מרוב ניכ. 10בהתאמה

 . 11מההצבעה להוות סכנה ממשית לקיומה של הממשלה וליציבותה

 ב': סך המצביעים נגד הצעת אי אמון פחות5גרף      א': סך המצביעים נגד הצעת אי אמון פחות5גרף 

 (18סך המצביעים בעדה )כנסת     (18סך המצביעים בעדה )כנסת   

 

לאור , וחוסר התעניינותם של חברי הכנסת בהצבעות אי האמון האמון-כלי איגם השיח אודות זילות 

צעות אי הב יעיםבמציג דיאגמת קופסה של מספר המצ 6גרף  אינו מעוגן במציאות.השימוש התכוף בו 

 80מעל  אכפי שניתן לראות חציון המשתתפים בהצבעות אי אמון נמצ. 19-וה 18-אמון במהלך הכנסת ה

  ממצבת המצביעים. 2/3חברי כנסת, המהווים 

 

 האמון מספר-בעוד חברי הכנסת מייחסים חשיבות להצבעה בהצעות אילאור הנתונים שהובאו נראה כי 

הוצגו  16-בהרבה בהשוואה למדינות פרלמנטריות אחרות. בכנסת ה ההצעות המוגשות בפני הכנסת גבוה

-וה 18-(, ובכנסת ה2010הצעות )ברנע, דריישפיץ ושרקנסקי,  193 17-הצעות אי אמון, בכנסת ה 156

מהווה אינדיקטור לכך  האמון-האינפלציה בהצעות אי. 12הצעות בהתאמה 149-ו 268הועלו  19

בכדי להציג לציבור אלטרנטיבה, לבקר את הממשלה, ולהעלות  שהאופוזיציה רואה ומשתמשת בכלי זה

פרלמנטרי סוגיות מהותיות לדידה. מיקי רוזנטל ממפלגת העבודה הסביר בישיבת -על סדר היום הפוליטי

"האופוזיציה מציגה לציבור את ועדת חוקה חוק ומשפט בהכינה את "חוקי המשילות" שבהצעות אי האמון 

ים... ואז הציבור ייבחר איזה דרך נראית לו. אבל הרעיון שלכם להגביל את האלטרנטיבה באמצעות מיל

ר כבוד גם לכנסת. אגב, אין לזה שום קשר למשילות. השעה וחצי בשבוע שבה אנחנו וסזה הוא נובע מח

                                                 
 < https://oknesset.org ך אתר כנסת פתוחה >נתונים מתו 10
האמון )אם כי לא רוב -המקרים הבודדים בהם מצליחה האופוזיציה להביך את הקואליציה ולגייס רוב שייתמוך בהצעת אי 11

-יציה. כך התרחש ביום המספק שיוביל להפלת הממשלה( מתרחשים כאשר האופוזיציה עורכת "תרגילים" לקואל

אמון חרף שהייתו של ראש הממשלה וחמישה שרים בביקור ממלכתי בגרמניה. -בו העלתה האופוזיציה הצעת אי 18/01/2010

האמון תוך כדי שהיית ראש הממשלה וקריו בתפקיד ממלכתי ובניגוד לנוהג -חברי הקואליציה כאות מחאה על קיום הצבעת אי

חברי כנסת אשר יסכנו את קיומה  61הצבעה )כיוון שידעו כי האופוזיציה לא תצליח לגייס רוב של הקיים בכנסת החרימו את ה

 (.2010של הקואליציה( ונמנעו מליטול חלק בהצבעה )ליס, 
 < https://oknesset.org נתונים מתוך אתר כנסת פתוחה > 12

https://oknesset.org/
https://oknesset.org/
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אמון לא פוגעת ביכולת של הממשלה להביא עוד ועוד רעיונות רעים וגם אפילו לבצע אותן, כי -דנים באי

יום  מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט 42פרוטוקול מס' ) ק מדברים. ...למה זה מפריע לכם?"אנחנו ר

דב חנין מספק באותה הישיבה תשובה: המהלך  (.10:00(, שעה 2013ביולי  22שני, ט"ו באב התשע"ג )

האמון מטרתו להחליש את הכנסת ואת האופוזיציה. במצב בו הכלים -של הגבלת והקשחת מנגנון אי

להדגים  פוליטי,-ציבוריים המצויים בידה של האופוזציה להשפיע על סדר היום הציבורי-רלמנטרייםהפ

לבקר את הממשלה ולהעלות לתודעת הציבור והפוליטיקאים  לציבור הבוחרים את יכולותיה ומהותה,

 רכאחד נושאים חשובים הם מוגבלים, אל נתפלא כי האופוזיציה עושה שימוש תכוף בכלי שעדיין נות

מצא שמפלגות אופוזיציוניות במדינות  Laron (2011)אכן לממש מטרות אלו.  ידבכ—ןהאמואי —בידה

האמון בכדי להדגים לציבור הבוחרים את יכולותיהן הפוליטיות )בהעדר -פרלמנטריות משתמשות בכלי אי

אמון זוכות -יה יכולה להדגים יכולות אלו( וכי מפלגות המציעות הצעות איזירות אחרות בהן האופוזיצ

  העוקבות.  לעלייה במספר הקולות להן הן זוכות בבחירות

   19-וה 18-: מספר המצביעים בהצעות אי אמון במהלך הכנסת ה6גרף 

 

 

 היציבות בישראל-שיח אי

שכי כהותנם של הכנסת, הממשלה והשרים אינם מממצבים את ישראל כמדינת קיצון יחרף העובדה כי מ

האמון לא באמת מהווה סכנה ליציבות -משלית וממשלתית, והשימוש התכוף באייבכל הקשור ליציבות מ

השלטון בישראל, מוסיפים מצדדי הרפורמה בשיטת הממשל למסגר את שיח חוסר היציבות ולקושרו 

קשר בלתי ניתן לניתוק לחולשתה של הממשלה בישראל ולבעיות במשילותה. על כן, שלושת העשורים 

יח הולך וגובר של חוסר יציבות ממשלתית, של היעדר משילות ושל צורך דחוף האחרונים מתאפיינים בש

אמון והמהלכים -תחילתו של שיח זה נעוץ בנפילתה של ממשלתו של יצחק שמיר בהצבעת איבשינוי. 

אשר היוו את הטריגר והאיצטלה לצורך —"התרגיל המסריח"--ליטיים המפוקפקים שהגיעו לאחריההפו

היציבות המאפיין את העשורים האחרונים -אציג את שיח אי בישראל. בפרק זהבשינוי שיטת הממשל 

משתי פרספקטיבות מרכזיות. ראשית, אתאר כיצד מצעי המפלגות וקווי היסוד של הממשלות בשנים 
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האחרונות ממסגרים את הצורך ברפרומה מימשלית. שנית, אבחן בצורה ספציפית את המיסגור של 

יציבותה של המערכת הפוליטית הישראלית -לאור אי—20-כנסת הל—מערכת הבחירות האחרונה

היציבות ולאור הנתונים ההשואתיים שהובאו בחלקו הקודם -נוכח שיח אי והצורך בשינוי שיטת הממשל.

אני יוצאת בקריאת אשם אל אלו המוסיפים להטיח ססמאות שווא בדבר חוסר יציבותה של של המאמר, 

אשר מטרתן להכשיר את קרקע דעת הקהל לכינונו של משטר נשיאותי הפוליטיקה הישראלית, ססמאות 

 במדינת ישראל. 

 

 היציבות כפי שמשתקף במצעי המפלגות ובקווי היסוד של הממשלה-שיח אי

ציבורית -את המערכת הפוליטית , ביתר שאת,היציבות והצורך ברפורמה מימשלית מלווים-שיח אי

 1996כאשר בוחנים את מצעי המפלגות החל משנת הישראלית במהלך שלושת העשורים האחרונים. 

ימין תומכות בשינוי שיטת הבחירות והממשל -במרבית השנים בעוד מפלגות המרכז כיוהלאה מתגלה 

-ממצעי מפלגות הימין ו 26.3%-כך, בעוד ש בישראל, מפלגות השמאל מתנגדות לעריכת שינויים אלו.

ממצעי  14.3%ממצעי מפלגות המרכז תומכים בשינוי שיטת הבחירות והממשל בישראל, רק  30.8%

לשינוי שיטת  מתנגדיםממצעי מפלגות השמאל  47.6%-שכן. לחלופין, בעוד  יםמפלגות השמאל עוש

לרפורמה  מתנגדיםממצעי מפלגות הימין  5%-הבחירות והממשל בצורה גלויה וברורה הרי שרק כ

ואכן מבחן חי בריבוע מבהיר כי משתנה אידיאולוגיית המפלגות ומשתנה התמיכה ברפורמה ממשלית. 

𝜒2אינם עצמאיים סטטיסטית ) =  . (0.0513כאשר התוצאה מובהקת ברמה של  15.443

-1996תמיכה והתנגדות לרפורמה בשיטת הבחירות והממשל בישראל, מצעי המפלגות  :1טבלה 

2015. 

 

 שמאל מרכז ימין 

 בעד

 )אחוזים(

5 

(26.3%) 

4 

(30.8%) 

3 

(14.3%) 

 לא מאוזכר

 )אחוזים(

13 

(68.4%) 

9 

(69.2%) 

8 

(38.1%) 

 נגד

 )אחוזים(

1 

(5.3%) 

0 

(0%) 

10 

(47.6%) 

 19 סכ"ה

(100%) 

13 

(100%) 

21 

(100%) 

 

                                                 
בריבוע במקרה דנן מוטלת בספק כיוון שמספר המקרים בכל תא של טבלת -של חי אמינותלמרות זאת יש לזכור כי ה 13

 הצילווח אינו חמש ומעלה. 
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עמודים  תשעהה מפלגת "יש עתיד" שהקדי ,20-ה האחרונות, הבחירות לכנסת טרם הבחירות לכנסת

לרפורמה בשיטת הבחירות והממשל בישראל, תוך שהיא מציינת את ההשגים של "חוקי המשילות" 

שהושגו על ידה בכנסת היוצאת. כך טוענת "יש עתיד" במצעה: "באמצעות החוק הפכנו את הפלת 

אמון לקשה הרבה יותר, כדי שממשלות ימשלו ארבע שנים מלאות..." -הממשלה באמצעות הצבעת אי

(. במצעה של "יש עתיד" נכתב כי "אנו מאמינים שיש לקדם צעדים נוספים בתחום המשילות אשר 231)

שמפסיקות את העבודה בשיאה"  ,יגבירו את יציבות הממשל בישראל וימנעו קיום בחירות תכופות

(. מפלגת "ישראל ביתנו" הישוותה במצעה את ניהול המדינה לניהול חברה עסקית כאשר ראש 231)

לה משול ל"יו"ר דירקטוריון". ישראל ביתנו מונה את קילקוליה של השיטה הקיימת ומאזכרת בין הממש

 צע של שנתיים כל אחת. לאור נתוניממשלות, בממו 33שנות קיומה של ישראל כיהנו בה  66-היתר כי ב

שראל (. "י3היציבות הללו, מצדדת "ישראל ביתנו" בהקפדה "על הפרדת רשויות מלאה ובריאה...)-אי

המשילות על ידי, בין היתר, חיזוק מעמדו וסמכויותיו של ראש הממשלה "בדרך  קביתנו" תפעל לחיזו

מפלגת "מר"צ" כותבת במצעה כי על  ד,שתאפשר יציבות שלטונית ויכולת לממש את מדיניותו". מנג

דבר נגדת לכינון משטר נשיאותי בישראל, תהכנסת לדאוג לחיזוק הממשל הפרלמנטארי: "מר"צ מ

 (. 71) "המהווה איום של ממש על הדמוקרטיה הישראלית...

 

 , חלוקה מפלגתית זו איננה מאפיינת רק את מערכת הבחירות הנוכחית. גם1כפי שמורה טבלה מס' 

חד"ש תמכה בהגנה על רלמנטארי בישראל ובביצורו של המשטר הפצידדה מר"צ  19-בבחירות לכנסת ה

מפלגות כקדימה טענו למשבר יציבות ותחלופה גבוהה מדי של הממשלה שיטת הבחירות היחסית, בעוד 

 2009ך לחזק את הממשלה אל מול הכנסת. בבחירות רלמשבר משילות ולצו הוהשרים, אשר מוביל

ה טר נשיאותי במדינת ישראל, וכך עשהייתה זו "ישראל ביתנו" שחרטה על מצעה את הצורך בכינון מש

  . 2003בבחירות  "האיחוד הלאומי"גם 

 

איזכרו בקווי היסוד שלהן את הצורך ברפורמה  ימיןאין זה מפליא, אם כן, כי ממשלות בראשות מפלגות 

מפלגות בייחוד ית שתייעל המערכת ותגביר היציבות, בעוד ממשלות בראשות מפלגות מרכז וממשל

המורה כי כוללים סעיף —הממשלה הנוכחית—34-כך, קווי היסוד של הממשלה ה שמאל לא עשו כן.

"הממשלה תפעל לשינוי שיטת הממשל על מנת להגביר את המשילות והיציבות השלטונית ותקדם 

 33-גם בקווי היסוד של הממשלה ה. 14(2רפורמות בתחום הממשל לשיפור היציבות והמשילות" )

בראשות בנימין נתניהו מוזכר כי "הממשלה תפעל לשינוי שיטת הממשל על מנת להגביר המשילות 

תפעל  הנתניהו מאזכרים כי "הממשלבראשותו של  32-ד של הממשלה הציבות השלטונית". קווי היסווהי

-לעומת זאת, בקווי היסוד של הממשלה האך, לקידום רפורמות ממשליות לשיפור היציבות והמשילות". 

קווי  בראשותו של אהוד אולמרט )קדימה( לא מאוזכר הצורך ברפורמות ממשלתיות לחיזוק היציבות. 31

היסוד של ממשלה זו כוללים פסקה שמפרטת כי הממשלה מכבדת ותכבד את רשויות השלטון בישראל: 

                                                 
 כל ההסכמים הקואליציוניים וקווי היסוד של הממשלות נלקחו מאתר הכנסת.  14
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 30-את הכנסת ואת בתי המשפט ובראשם בית המשפט העליון של ישראל. גם קווי היסוד של הממשלה ה

ש בראשותו של אריאל שרון לא כוללים איזכור לצורך ברפורמות ממשליות לביצור מעמדו של רא

בקווי היסוד מורה כי "הממשלה תפעל  3.2הממשלה ויציבותה ויעילותה של הממשלה גופא. כך, סעיף 

 29-לחיזוק מעמדם של הכנסת בתי המשפט ובתי הדין....". סעיף זה הועתק מקווי היסוד של הממשלה ה

 . 15(28-בראשותו של אריאל שרון, ומקווי היסוד של ממשלתו של אהוד ברק )הממשלה ה

 

 20-במערכת הבחירות לכנסת ה היציבות-שיח איגור מס

 

המרכזיות של שיח שינוי שיטת הממשל בישראל מלווה את התודעה הציבורית כבר כשלושה עשורים. גם 

סביב סוגיית חוסר המשילות נסוב , ובחלק לפחות—20-לכנסת ה—האחרונה מסגור מערכת הבחירות

ות. יום לפני ההודעה על הקדמת הבחירות טען נתניהו כבר מיום הקדמת הבחירכאשר מיסגור זה התרחש 

( 2/12/2014בישיבת הממשלה כי :"אנו צריכים יציבות שלטונית", ובנאום הקדמת הבחירות שלו )מיום 

הצהיר כי הוא מאמין שאזרחי ישראל זקוקים לממשלה רחבה ויציבה יותר, שבה ניתן יהיה למשול. בימים 

ירו פוליטיקאים רבים מן הליכוד כיצד המשילות היא שורש הבעייה שלאחר נאום הקדמת הבחירות הסב

כי הבחירות  3/12/14-הקיומית של הפוליטיקה הישראלית. השר שטייניץ אמר בראיון לגלי צה"ל ב

המתאפיינת  ,נסובות סביב סוגיית המשילות וכי קיים סיכוי ממשי שישראל תגיע למצב של אטליה

 9/12/14יציבות. ח"כ גמליאל אמרה בראיון ב"קול ישראל" מיום  יבלתבבחירות בכל שנה ובממשלות 

שתייצב את השלטון ותשנה את שיטת הממשל, ואילו השר ארדן צוטט  ,כי יש צורך בכינון שיטה

קאים גרר . שיח הפוליטי(2014יש פה בעייה של משילות )ברלב, ש( כאומר 12/12/14ב"ישראל היום" )

  שינוי שיטת הממשל.הצורך בענף לסוגיית חוסר המשילות ו בעקבותיו סיקור תקשורתי

 

, 20-אודות שינוי שיטת הממשל בתקופה שקדמה לבחירות לכנסת ה התקשורתי בכדי לבחון את השיח

"שינוי ש באמצעות מילות החיפו( /http://digger.ifat.comביצעתי חיפוש במאגר העיתונות יפעת )

כתבות(,  34ועד מועד הבחירות ) 1/1/2015-תוך בחינה של כתבות עיתונאיות החל מיום ה שיטת ממשל"

הכתבות בעיתונות הכתובה הצלחתי לאתר  34כתבות(. מתוך  69וכתבות אינטרנטיות בתקופת הזמן דנן )

מדוקדקת מעלה כי בחינה כתבות.  36הכתבות האינטרנטיות, אותרו  69שלמותן, ומתוך בכתבות  10

פוליטי סוגיית אי היציבות הממשלתית -הועלתה על סדר היום הציבוריהתקיימו שני גלים מרכזיים בהם 

 והצורך ברפורמה בשיטת הממשל. 

 

                                                 
של ממשלות ימין מעניין לציין כי גם בטרם עברה הרפורמה לבחירה הישירה לראשות הממשלה הוכנסו לקווי היסוד  15

, ממשלתו של יצחק שמיר שהוקמה 24-סעיפים המאזכרים את הצורך בשינוי שיטת הממשל. כך, בקווי היסוד של הממשלה ה

ון ותגיע להסכמה בנושא שינוי שיטת הממשל בישראל. יש לסייג דלאחר "התרגיל המסריח" הוסכם כי תוקם ועדה אשר ת

ם האחרונים נשלטו על ידי ראשי ממשלה מן הליכוד ועל כן, אין להפריד בין ולומר כי מרבית הממשלות בשלושת העשורי

ולעובדה כי שני העשורים האחרונים  ,לתיזמוןהטיעון בדבר זהות ראש הממשלה והצידוד ברפורמה ממשלית והסבר הקשור 

 מאופיינים בשיח גובר והולך אודות חוסר יציבות ומשילות ונחיצותה של רפורמה.   

http://digger.ifat.com/
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יבות ראשית, עם פתיחת הקמפיין של מפלגת "הליכוד", אשר בראשיתו נסוב סביב סוגיית חוסר היצ

הימים הראשונים  100-התחייב להביא חוק לשינוי השיטה בהליכוד  והצורך ברפורמה בשיטת הממשל.

כי באם לא תהא  ,לכינון הממשלה. שנית, עם הכרזתו של הנשיא רבלין כשבוע לפני מועד הבחירות

 הצורך בשינוי השיטה.  ,ראשית כל ,אחדות שעל שולחנה תהכרעה ברורה הוא יקרא לכינונה של ממשל

 

נתניהו את קמפיין הבחירות שלו עם הסיסמה: "מצביעים ליכוד, השיק בנימין  5/1/2015-ביום שני ה

נתניהו אמר באירוע ההשקה כי "אנחנו מתפרקים למפלגות קטנות שאף אחת מהן לא לשינוי השיטה". 

הימים  100-יכולה למשול ולהוביל את המדינה. אם לא יהיה שינוי בעוד שנתיים שוב נלך לבחירות. ב

הראשונים נחוקק חוק שמבטיח את שינוי שיטת הממשל בישראל. בבחירות שלאחר מכן ראש המפלגה 

שירכיב את הממשלה, אי אפשר יהיה להפיל אותה, אלא במקרה קיצון ברוב גדול של  הגדולה הוא זה

כותרות הסיקור האינטרנטי והעיתונאי בימים שלאחר הצהרתו של נתניהו (. 2015חברי כנסת" )טוכפלד, 

ובכוונתו של נתניהו לחוקק חוק שיגביל את יכולת הפלת הממשלה באמצע  ,עסקו בשינוי שיטת הממשל

כותרות העיתונים ביום שלאחר השקת (. כך, 2015; סומברג, ג'2015; ליס,2015ויסמן, ) ההקדנצי

הקמפיין הכריזו בראש חוצות כי שיטת הממשל תשונה לאחר הבחירות. הכותרת הראשית של "ישראל 

היום" הייתה: "נשנה את שיטת הממשל", ורק כותרת המשנה הרחיבה כי לאחר הבחירות ראש הממשלה 

. גם במהדורת ראש המפלגה הגדולה ביותר ירכיב את הממשלהחוקק חוק משילות חדש לפיו מתכוון ל

נכתב אודות קמפיין הליכוד שמתמקד בשינוי שיטת  9/1/2015-סוף השבוע של "ישראל היום" מיום ה

וצוטט בכיר במטה הליכוד כאומר ש"בעיית המשילות היא אחת מהבעיות האקוטיות ביותר שיש"  ,הממשל

  ב'(.2015לד, )טוכפ

 

עומק נוספות כדוגמת כתבתו של בכתבות  תתשומת הלב התקשורתית לצורך בשינוי שיטת הממשל ניכר

או כתבתו , (2015מאמר הדעה של פרופ' דיסקין )דיסקין, (, 2015נדב דרגאי ב"ישראל השבוע" )שרגאי 

ל ימשוך מצביעים" )ליס, "הליכוד מאמינים: הדיון על שיטת הממש ותרתהשל יהונתן ליס ב"הארץ", שכ

(, בה הוא פירט את שני המרכיבים המוצעים על ידי הליכוד לרפורמה בשיטת הממשל: עיקרון 2015

אמון )בד בבד איזכר היס את -ראש המפלגה הגדולה ביותר והעלאת מספר חברי הכנסת לאשרור הצעת אי

של נתניהו לא היוו את עיקר ואת קביעתם כי משילות ויציבות הממשלות  ,עמדות המתנגדים לשינוי

 הבעייה(.

 

 וצגההציגו רביב דרוקר ונדב פרי את עיקר משנתו של נתניהו כפי שה 10בסיקור אינטרנטי באתר נענע

בפתיחת הקמפיין שלו. בלינק לסיקור הטלווזיוני של שני הכתבים הבהיר נדב פרי כי להערכתו הליכוד 

 3-יטה הנוכחית לא עובדת. שני הכתבים הדגישו כי בחושבים שהש 95%ערך סקר פנימי, אשר העלה כי 

מערכות הבחירות האחרונות הבטיח נתניהו הבטחות דומות, אך בפועל לא קידם כוונות אלו. יתר על כן, 

השיטה שמציע ראש הממשלה הועלתה להצבעה בכנסת, מפלגת הליכוד  2007-בהיר כי כאשר בהפרי 

ראש הממשלה אף הסביר לו בעבר את התנגדותו לחוק שיעניק הצביעה כנגדה. דרוקר מוסיף ומסביר כי 



17 

 

 

( לאור הטיעון שהמהלך רק יעביר formatureלראש המפלגה הגדולה ביותר את הזכות להקים ממשלה )

  .  (2015)דרוקר ופרי,  את הסחטנות הפוליטית לתקופת טרום הבחירות, במהלכה תיבננה הקואליציות

 

הממשל כסיסמת הקמפיין של הליכוד גררה בעיקבותיה גם ביקורת.  העלאת נושא הצורך בשינוי שיטת

ביקר את ראש הממשלה וטען כי בעוד מיליוני ישראלים עסוקים בקשיי היום היום  (2015) יוסי ורטר

הכלכליים מסיט ראש הממשלה את השיח הציבורי הרחק מנושאים חשובים אלו אל ההצעה לשינוי שיטת 

ניהו פה לכל המחלות. זהו המרשם לכל הצרות וזו הבשורה המרכזית של נתהממשל: "מסתבר שזוהי התרו

 Forbesטיעון דומה העלה בן כספית במאמר דיעה אינטרנטי ב ורטר. " כותב2015לאזרחים בבחירות 

Israel  ,גם ניב שטנדל, במאמר דיעה אינטרנטי, טען כי נתניהו מצא את הדרך להצדיק  .(2015)כספית

הוביל את המדינה ולכונן מהלכים דרמטיים בכל שנות כהונתו: חוסר משילות )שטנדל, את חוסר יכולתו ל

( כי הסיבה להליכה לבחירות 2015יו"ר כולנו, כחלון, אמר בראיון לשטרקמן רותם )שטרקמן,  (.2015

טת הממשל: "אתה יודע למה יש בחירות? כי שני אנשים שימוקדמות אינה נעוצה במספר המפלגות או ב

, בכתבה אינטרנטית, הביא את תגובתו של חבר הכנסת פריג' שטען כי 7ערוץ  ם רבו", טען כחלון.בכירי

, ואילו גלאון הצהירה כי "לא (2015, 7"לא צריך לשנות את הממשל, אלא את הממשלה" )ערוץ 

יחימוביץ' טענה בתגובה להצהרת נתניהו כי  .(2015, 2הריצפה עקומה, אלא הרקדן גרוע" )חדשות 

הוסיפה וטענה כי הבעיה אינה  היא. תניהו רוצה בשינוי שיטת הממשל כדי שהוא יהיה רה"מ לנצח""נ

עשות לשיטת הממשל. "בשיטה הזאת אפשר לעשות מלחמות ולעשות שלום, ולהעביר רפורמות, ובנעוצה 

  (.2015)מעריב אונליין,  הרבה דברים טובים ורעים כאחד. בסופו של דבר זה עניין של חזון"

 

סגורה הבראשיתי של מערכת הבחירות ככזו הנסובה סביב הצורך בשינוי שיטת הממשל, ועל ילמרות מ

מת הבחירות שלו היא "מצביעים ליכוד, לשינוי השיטה", נושא חולשת יסאף הכרזתו של הליכוד כי ס

. מסדר יומה של מערכת הבחירות ייםלאחר כשבוע הממשלות בישראל וההליכה לבחירות תכופות ירד

למעשה כשבועיים לאחר פתיחת הקמפיין של הליכוד, החליפה המפלגה את ססמת הבחירות שלה והציגה 

ל שהתקרב מועד הבחירות, ככ. אך, (2015את הססמה: "זה או אנחנו או הם, רק נתניהו" )בנדר, 

ורתית ותוצאות הסקרים הורו על שיוויון כמעט מוחלט בין הליכוד והמחנה הציוני, חזרו לתהודה התקש

ר יציבותה של המערכת הפוליטית הישראלית והצורך בשינוייה. סוהתודעה הציבורית האימרות אודות חו

 תשל נשיא המדינה, רבלין, כי יעודד כינונה של ממשל יוהקונטקסט, בגל שני זה, סבב סביב הצהרות

   הצורך בשינוי השיטה.   ,ראשית כל ,אחדות שעל שולחנה

 

הצהרתו של ריבלין, תוך הדגשתם כי שינוי השיטה את רבות סיקרו  עיתונאיות ואינטרנטיות כתבותואכן, 

הקיימת, ובין היתר אימוץ החוק כי ראש המפלגה הגדולה ביותר ירכיב הממשלה אחרי הבחירות, יסייע 

עמית סגל הסביר כי הצהרת . (2015, עזרא, 2015, ילון, ב'2015בייצוב המערכת הפוליטית )ליס, 

ריבלין מוצדקת כי באם לא ניתן להגיע לבחירה בין שמאל וימין, אזי "לפחות יוסכם על שיטה שתמנע 

מעבר לסיקור (. 2015ירות בכל כחצי שנה" )סגל, ממדינת ישראל מ'להפוך לאיטליה' ולהגיע לבח
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ה נחמי זמכריבו למרץ  10-עמדה מההמאמר העיתונאי, פורסמו גם מאמרי דעה בתקופה זו, כדוגמת 

כבר במשפט הפתיחה כי "עכשיו זה די ברור. הממשלה החדשה  (2015שטרסלר בהארץ )שטרסלר, 

...זו הדרך שבה מובילה אותנו שיטת תחזיק מעמד פחות מזו הנוכחית שתקום אחרי הבחירות הקרובות

קנה החד משמעית לאור בחינת הפוליטיקה הישראלית היא מסשטרסלר מוסיף כי ה". הממשל הקיימת

 מתעדפים ייצוגיות על חשבון "מחסור קריטי ביציבות".  שאנו

 

היציבות השלטונית של השיח -שלושת העשורים האחרונים משופעים בדוגמאות נוספות למיסגור אי

טי הישראלי. ועדות רבות הוקמו לדון ולבחון חלופות אפשריות לתיקון השיטה הקיימת, יפול-הציבורי

ועדת מגידור; הוקמו פורומים והתאגדויות —מבנה הממשל בישראלביניהן ועדת נשיא המדינה לבחינת 

ידי המרכז -שהוקם על ,רבות שחרטו על דגלן את שינוי שיטת הממשל, כדוגמת הפורום לייצוב הממשל

להעצמת האזרח או פורום "יש סיכוי" בראשותו של ראש המוסד לשעבר, מאיר דגן; ונערכו דיונים 

. בחלקו הבא של המאמר אבחן 2014ביב "חוקי המשילות" של מרץ פוליטיים ותקשורתיים לדוגמה ס

 היציבות על עמדות האזרחים בדבר הנחיצות ברפורמה מימשלית.  -האם וכיצד משפיע מיסגור אי

 

 השפעת שיח אי היציבות על עמדות הציבור לגבי הנחיצות ברפורמה מימשלית

פוליטית הישראלית יציבותה של המערכת ה-ער אודות אי שלושת העשורים האחרונים מאופיינים בשיח

והצורך  היציבות-מוסגרה בשיח אודות אי חוותה שתי אינסטנציות בהן 20-מערכת הבחירות לכנסת הו

 האם מסגור השיח אודות המשילות בישראל בצורה שלילית תוך הדגשתבשינוי שיטת הממשל. אך, 

)איפיון  צרה, ותכיפות קיומן של בחירותשל ריבוי הממשלות בישראל ושרידותן הק נגטיביתתרומתם ה

 נחיצותמציאות המחקרית כפי שהוצג לעיל( משפיע על עמדות הציבור לגבי השאינו מעוגן פעמים רבות ב

(, בו survey experimentניסוי סקר ) משל? לצורך בחינת סוגייה זו ערכתירפורמה של שיטת המב

בצורה רנדומאלית לשתי קבוצות  s StudyIsraeli National Election16-חולקו משתתפי סקר ה

משיבים(. בעוד קבוצה א'  578משיבים וגודל קבוצה ב' עמד על  567)בפועל, גודל קבוצה א' עמד על 

נחשפה למסגור חיובי אודות יציבות הממשלות ותכיפות הבחירות בישראל, המשיבים בקבוצה ב' נחשפו 

ח(. כלל המשיבים נשאלו לאחר הפתיח שאלה זהה למסגור שלילי )נוסח שני המסגורים מופיע בנספ

האם לדעתך על ישראל לשנות אודות הנחיצות ברפורמות שלטוניות. בצורה ספציפית הנסקרים נשאלו: 

 או לא לשנות את שיטת הממשל?

 

מציג את התפלגות כלל המשיבים לשאלה בנוגע לנחיצות בשינוי שיטת הממשל בישראל. כפי  7גרף 

מהמשיבים  65%מעל  מרבית המשיבים לסקר סוברים כי יש לחולל רפורמה ממשלית: שניתן לראות

אך האם תשובות הנסקרים שונות בטוחים או חושבים כי על ישראל לשנות את שיטת הממשל שלה. 

                                                 
ך רבגל השני של הסקר שנע(. 4054מתוך  1595) %39-יענות לסקר מתוך משקי הבית עמם נוצר קשר עמד על כאחוז הה 16

נסקרים )מתוך סך משתתפים בסקר הבחירות )בגל  1257 בעבורהשתתפו  )ובו נכללו שאלות ניסוי הסקר( לאחר הבחירות

 תשובות. 1145יתנו השאלות שנכללו בניסוי נבעבור שתי  (. 1595הראשון( של 
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בהתאם למיסגור אליו נחשפו? האם נסקרים אשר נחשפו למסגור שלילי אודות אי יציבותה של המערכת 

ת ייטו לצדד בשינוי שיטת הממשל בדרגה רבה יותר מן הנסקרים שנחשפו למיסגור הפוליטית הישראלי

 החיובי? 

: התפלגות המשיבים לשאלה האם על ישראל לדעתך לשנות או לא לשנות את שיטת 7גרף 

 הממשל?

 

 

כיוון שהחלוקה לשתי הקבוצות נערכת בצורה רנדומאלית אנו מניחים כי כל הבדל בין שתי הקבוצות 

מציג את  8לדעתם בדבר הצורך בשינוי שיטת הממשל נובע מהשוני במיסגור אליו נחשפו. גרף  בנוגע

 tהתפלגות המשיבים לשאלה אודות הנחיצות ברפורמה ממשלתית לפי המיסגור אליו נחשפו. מבחן 

להבדל בין ממוצעי שתי הקבוצות מורה כי הממוצע של קבוצת הנחשפים אל המיסגור החיובי גבוה יותר 

, בהתאמה(. 1.91מול  2.21לו שנחשפו למיסגור השלילי אודות אי יציבותן של ממשלות ישראל )מא

. התוצאות מבהירות כי יותר משיבים שנחשפו 0.05ההבדל בין הממוצעים מובהק סטטיסטית ברמה של 

למיסגור היציבות הביעו עמדות המתנגדות לצורך ברפורמה בשיטת הממשל, בהשוואה למשיבים שנחשבו 

המשיבים שנחשפו למיסגור אי היציבות  אחוז, 7בגרף  ואכן, כפי שניתן לראותלמיסגור אי היציבות. 

הנסקרים שנחשפו למיסגור החיובי, וצידדו בנחיצות  אחוזוצידדו ברפורמה ממשלתית היה גבוה מ

 אשר אינם ,יל. יתר על כן, אחוז הנחשפים למיסגור השלי, בהתאמה(60.5%מול  74.8%הרפורמה )

נהיר, אם כן, כי מיסגור מאחוז המתנגדים הכללי לרפורמה.  4.9%-תומכים ברפורמה ממשלתית נמוך ב

בה  שלילי, אשר מציג מצגת שווא את מדינת ישראל ככזו המתאפיינת בחוסר יציבות ממשלתית ואשר

חדשות לבקרים, משפיע על הציבור ומעצים את מוכנותו לרפורמות ממשליות  בחירות מתקיימות

 תידיות.ע
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 התפלגות המשיבים לשאלה אודות הנחיצות ברפורמה ממשלתית לפי המיסגור אליו נחשפו: 8גרף 

 

האם השפעת המיסגורים השלילי והחיובי על עמדות המשיבים לגבי רפורמה בשיטת הממשל בישראל 

המפה ים במרכז יאלו המזדהים כשמאלניים ואלו המצושונה בין משיבים המזדהים כימניים, 

מציג את התפלגות המשיבים לשאלה אודות הנחיצות ברפורמה ממשלתית לפי  8גרף  האידיאולוגית? 

 . 17המיסגור אליו נחשפו, בחלוקה לשלוש קטוגוריות אידיאולגיה אלו

 

היציבות -מראה כי בקרב כלל הנסקרים, מרבית המשיבים שנחשפו למיסגור אי 9, גרף 8בדומה לגרף 

ת. ניכר כי ההשפעה הגדולה ביותר של המיסגור השלילי הוא על מצביעי המרכז. תמכו ברפורמה ממשלי

פו למיסגור שלילי של חוסר המזדהים אידיאולוגית עם המרכז ואשר נחש ,שיביםהממ 81.3%-כאשר כ

 75.1%-בקרב מזדהי הימין ו 69.4%(, אל מול 1+2מתעדפים שינוי בשיטת הממשל )קטגוריות יציבות, 

יציבות ואלו הנחשפים -מאל. יתר על כן, הפער באחוזים בין אלו הנחשפים למיסגור אימקרב מזדהי הש

למיסגור יציבות המערכת מבחינת תמיכתם בשינוי שיטת הממשל גדול ביותר בקרב מזדהי מרכז וימין 

, בקרב מזדהי הימין עומד 15.2%-)בהשוואה לשמאלנים(. כך, בקרב מזדהי המרכז עומד הפער על כ

בלבד בקרב המשיבים המזדהים אידילוגית עם  10.7%-, ואילו הפער עומד על כ13.3%-כהפער על 

 השמאל.

 

                                                 
: הרבה מדברים על שמאל וימין בפוליטיקה. היכן היית מדרג את עצמך בגל הראשון( שואלתבסקר הבחירות ) 103שאלה  17

)כולל( קוטלגו כימיניים,  1-3משיבים שסמנו קטגוריות הקצה השמאלי?  7-הקצה הימני ו 1ימין, כאשר -על פני רצף שמאל

 כשמאלנים.  קודדו)כולל(  5-7, ומצביעים שסימנו קטגוריות קוטלגו כמרכז 4מצביעים שהשיבו קטגוריה 
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התפלגות המשיבים לשאלה אודות הנחיצות ברפורמה ממשלתית לפי המיסגור אליו נחשפו : 9גרף 

  .ם האידיאולוגיתבחלוקה לזהות

 

 

מורים כי ההשפעה הרבה ביותר של המיסגור מתחוללת בקרב מזדהי המרכז של המפה  , על כן,הנתונים

סוברים כי בהחלט יש צורך  47.1%מזוהים עם המרכז, משיבים, ההכלל הפוליטית: בעוד שמקרב 

למיסגור שלילי, קרי חשפו אשר נ ,מרכזהמזדהי  קרבמ 54.7%-בהחלפת הממשל, אחוזם עולה ל

. בצורה דומה, אחוזם 7.6%-מימשלית בכהרפורמה במיכה של מזדהי המרכז המיסגור השלילי מעלה הת

-, מספר הנמוך ב38.7%-של מזדהי מרכז שנחשפו למיסגור יציבות ותומכים ברפורמה שלטונית יורד ל

בעוד המיסגור (. 47.1%מאחוז המזוהים עם המרכז שתומכים בהחלט ברפורמה מימשלית ) 8.4%

)באותה הכיווניות( על מזדהיי הימין והשמאל,  רך דומה לזו שנסקרה לעילבדהשלילי והחיובי משפיעים 

בהחלט תומכים ברפורמה  33.8%מבין הימניים  ,ההשפעה שלהם פחותה. כך, לדוגמהעוצמת הרי ש

בקרב הימניים, אשר נחשפו למיסגור אי היציבות, בעוד אחוד  4.4%-מימשלית, כאשר אחוז זה עולה ב

בצורה דומה,  כאשר הם נחשפים למיסגור היציבות.  4.7%-ברפורמה יורד בהימניים התומך בהחלט 

וחשיפה למיסגור חיובי  5.3%-השפעת המסגור השלילי על השמאלנים מעצימה את תמיכתם ברפורמה ב

 . 4.5%-מפחיתה אחוזי התמיכה ברפומה ב

 

ת הישראלית בצבעי ערכת הפוליטיהצובע את המ ,ההשפעה של מיסגור שלילי כי מראיםהנתונים הנ"ל 

, מדוע בחר . אין תימה, אם כןוהימין גדולה יותר על מצביעי המרכז מאשר על מצביעי השמאל ,יציבות-אי

עם הסיסמה: "מצביעים ליכוד,  2015נימין נתניהו, לפתוח את קמפיין בחירות הליכוד, בראשותו של ב

ע לליכוד, סברו ראשי המפלגה, כי לשינוי השיטה". בניסיון למשוך קהל בוחרים פוטנציאליים להצבי



22 

 

 

מיצוב ומיסגור מערכת הבחירות ככזו שמדגימה את חוסר יציבותה של המערכת הפוליטית הישראלית 

ואת הנחיצות הקרדינאלית ברפורמה בשיטת הממשל, ימקסם את סיכויי המפלגה להגדיל את כוחה 

 האלקטוראלי באמצעות "משיכת קולות" ממרכז המפה הפוליטית. 

 

עמדות  המשתנה התלוי הוא , בה(ordered logitמציגה תוצאות של רגרסיה לוגיסטית סדורה ) 3לה טב

. כפי שניתן לראות, בעוד מספר משתנים בלתי תלויים לא ממשלתיתהנסקרים אודות הנחיצות ברפורמה 

)כמו: רמת ההשכלה של  משפיעים השפעה מובהקת על עמדות המשיבים לגבי הנחיצות ברפרומה

ביניהם המסגור אליו נחשפו המשיבים, אשר  , ישנם מספר משתנים מרכזיים,יבים או מינם(המש

 משפיעים על עמדות אלו.

 

  (ordered logit: רגרסיה לוגיסטית סדורה )3טבלה 

 

Coefficient Value Std. error t-value 

Framing -0.487 0.131 -3.714* 

Satisfaction with democracy 0.2667 0.089 2.991* 

Class 0.010 0.090 0.110 

Education -0.002 0.035 -0.070 

Observant 0.123 0.079 1.563 

Coalition pref. Zionist Union -0.105 0.208 -0.504 

Coalition pref. National unity -0.664 0.189 -3.510* 

News exposure -0.216 0.064 -3.361* 

Government performs well? -0.084 0.094 -0.889 

Sex -0.037 0.131 -0.280 

Age group -0.166 0.036 -4.660* 

Ideology -0.035 0.047 -0.746 

Intercepts: 

1|2 -2.643 0.711 -3.717 

2|3 -1.376 0.706 -1.95 

3|4 -0.322 0.703 -0.458 

AIC: 2079.688 

 

אליו נחשפים המשיבים יש השפעה מכרעת על עמדותיהם בנוגע לנחיצות ראשית, ניתן לראות כי למסגור 

שמשיב, אשר נחשף למיסגור חוסר היציבות, יעבור מקטגוריית   (oddsהרפורמה. הסיכוי או הסבירות )

  0.614תמיכה ברפורמה מימשלית לקטגוריית תמיכה פחותה )או אי תמיכה( יורד בפקטור של 

[exp(-0.487) בהשוואה למשיב, אשר נחשף למיסגור חיובי אודות יציבות הממשלות והמערכת ]

היציבות -הפוליטית.  כלומר, תוצאות אלו מדגישות פעם נוספת את חשיבות ההשפעה של מיסגור אי
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יציבות. -אי של נחשפים למיסגור משיבים תמיכה ברפרומה יורד כאשר-בהוכיחן כי סיכוי המעבר לאי

רה כי לשביעות הרצון של המשיבים ממצב הדמוקרטיה הישראלית יש השפעה על מו 3שנית, טבלה 

עמדותיהם לגבי נחיצות הרפורמה הממשלית. כך, בעבור כל יחידת שביעות רצון מהדמקורטיה בישראל, 

עולה )הערך הוא חיובי( בפקטור של  ,תמיכה-שהנסקר יעבור מתמיכה ברפורמה ממשלית לאי ,הסיכוי

. גם למידת החשיפה של הנסקר 0.01זו מובהקת מבחינה סטטיסטית ברמה של . ההשפעה ה1.306

לחדשות, ומידת התעדכנותו בעיתון, טלביזיה, רדיו או אינטרנט יש השפעה מכרעת על עמדתו בנוגע 

לנחיצות בשינוי שיטת הממשל. ככל שהאדם נוטה להיות יותר מעודכן החדשות, הסיכוי לעבור מתמיכה 

. כלומר, ככל שאדם יותר חשוף לתקשורת הוא ייטה לתמוך יותר 0.027-ב יורדה תמיכ-ברפורמה לאי

 ברפורמה ממשלית. 

 

המדגיש את תכיפות תחלופתן  ,יציבות-למיסגור אי אזרחיםכי חשיפתם של  ותמבהירניסוי הסקר תוצאות 

נוי שיטת מגביר בקרב המשיבים את התמיכה בשי ,בחירותההגבוהה של  ןותדירות בישראל של הממשלות

יתר על כן, יש לזכור כי החשיפה למיסגור  המתנגדים לרפורמה זו. הממשל בישראל, ומפחית את אחוז

מתווכת במרבית המקרים באמצעות אמצעי התקשורת, אשר גם להם השפעה ניכרת על עמדות הציבור 

ישראלית תמוסגר המציאות הפוליטית הבתקשורת ההמונים לגבי הצורך בשינוי שיטת הממשל. ככל ש

בפאנים וצבעים שליליים, וככל ששביעות רצונם של אזרחי ישראל מהדמוקרטיה תפחת, כן תגבר 

נהיר, אם כן, כי נכונותם לתמוך ברפרומה ממשלית אשר תשנה את שיטת הבחירות והממשל בישראל. 

ות למרות ממצאים "אובייקטיבים", אשר ברובם לא ממקמים את מדינת ישראל כקיצון מבחינת יציב

 המערכת הפוליטית, שרידות הממשלות, הליכה לבחירות תדירות, או תחלופת שרים, הרי שמיסגור שלילי

ככל  מספיק בכדי לעורר תמיכה ציבורית בצורך ברפורמה שלטונית. רכתעיציבותה של המ-אודות אי

נאמנה,  שהפוליטיקאים יוסיפו לדבר על חוסר יציבותה של המערכת, על אי יכולתם לבצע את עבודתם

ועל כי הממשלה עומדת על כרעי תרנגולת, ייעלה אחוז האזרחים שייתמכו בשינוי שיטת הממשל 

וברפורמה שתעצים ותחזק את ראש הממשלה על חשבון עוצמתה של הכנסת. ייתכן אף, כי ברבות הימים, 

את המשטר  היציבות, יסכימו להחליף-לאחר תקופה ארוכה בה ייחשפו אזרחי מדינת ישראל למיסגור אי

 הפרלמנטארי ולכונן משטר נשיאותי במדינת ישראל. 

 

 סיכום

בעוד היציבות של המערכת הפוליטית הישראלית אל מול המציאות האמפירית. -מאמר זה בחן את שיח אי

השיח הפוליטי משופע באמירות אודות התחלופה הרבה של הממשלות ואי יציבותן, חוסר יכולתו של 

החלטות ולבצען, ההליכה התכופה לבחירות ותחלופתם הרבה של השרים, המציאות ראש הממשלה לקבל 

שונה בתכלית. כאשר משווים את ישראל למדינות דמוקרטיות פרלמנטאריות מערביות מתגלה כי תכיפות 

הבחירות המתקיימות בישראל אינה חריגה כלל ועיקר, וכי בסה"כ יציבותן של הממשלות בישראל טובה 

מטר תחלופת השרים לא ניכר כי ישראל מהווה מדינת קיצון גם בפרה במעט(. רלשפ ,, אולי)אם כי ניתן
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בהשוואה למדינות אחרות. יתר על כן, בעוד מספר הצעות אי האמון גבוה בהרבה ממספרן במדינות 

שנות קיומה  67יציבות הממשלות קטנה, ולמעשה בכל -ל איעהפרלמנטאריות האחרות, הרי שהשפעתן 

 אמון.-ת ישראל רק פעם אחת נפלה ממשלה לאור הצבעת אישל מדינ

 

גם אם הממשלות  אחד הטיעונים הנשמעים תדירות גורס כילמרות הנתונים "הקשיחים" שהובאו לעיל, 

ת הן במסגרת ועצמן יציבות הרי שראשי הממשלה נתקלים באיומי הסחיטה של השותפות הקואליציוני

ב המדינה, או חוקים , בייחוד לקראת אישרורם של תקציהליך הקמת הממשלה והן במהלך כהונתה

לכן, גורסים מצדדי הטענה, יש לעבור  חשובים אחרים, דבר הפוגם ביכולת קבלת ההחלטות ובמשילות.

י חלקים. התשובה לטענות אלה נחלקת לשנ למשטר נשיאותי, בו יכולות הסחיטה הקואליציוניות פחותות.

"מ והדרישות של מפלגות שונות להיטיב עם ציבור בוחריהן, הוא חלק ה, המוראשית, יש להבין כי הפשר

אינטגראלי של ההליך הדמוקרטי. כך בעוד שהמסגור של ההליך הפוליטי הוא שלילי במונחים של סחיטה, 

סחטנות ושחיתות פוליטית, הרי שההליך בו כל מפלגה דואגת לציבור בוחריה הוא אחד החלקים 

של מפלגות לציבור ששלח responsiveness---ה--מוקרטית. מידת ההיענותהקרדינאליים של השיטה הד

המאפשר קיום  accountability)בבסיסו של מנגנון האחריותיות ) תאותן והצביע בעבורן נמצא

. (Przeworski, Stokes and Manin 1999; Powell, 2000; Powell, 2004) דמוקרטיה תקינה

 , נשיא,המשאבים מאפיינים כל מדינה דמוקרטית. ואין ראש ממשלה והשיח אודות חלוקת המו"מ הפוליטי

ולהעניק  ,בלא לערוך ויתורים ופשרות מלוא מדיניותם,ליישם את ים או מפלגת שלטון אשר יכול

concessions  רשויות השלטון )פשרות בין הרשות לשותפים בין אם קואליציוניים, בין אם לרוחב

 . מפלגתם גרידא בתוך אם ובין המבצעת למחוקקת(

 

המהווה בעבור רבים —בפרט פוליטיקה האמריקאיתמשטרים נשיאותיים ככלל ובשנית, מי שסובר כי ב

הנשיא חף מלחצים פוליטיים, מסחטנות —את האורים ותומים אליה הפוליטיקה הישראלית צריכה לשאוף

הפוליטיקה הנשיאותית כלל  ומהצורך לערוך פשרות, אינו מבין את המערכת הפוליטית האמריקאית ואת

דוגמאות למגבלות הכוח של הנשיא האמריקאי וחוסר יכולת המשילות שלו. כל שצריך לא חסרות  ועיקר.

נסיונות  לאזכר הוא את נסיונותיו של הנשיא ביל קלינטון להציג רפורמה במערכת הבריאות האמריקאית,

נגדו לרעיון הרפורמה בכללותו ומקצתם מרניים התשכאשר דמוקרטים —שר כשלו לאור התנגדות מביתא

 governmentalהשבתת הממשל ) .(Rushefsky and Patel, 1997צידדו ברפורמה צנועה בלבד )

shutdowns שנמשכה מעל לשלושה  1995שארכה מעל שבועיים, והשבתת הממשל בסוף  2013( בשנת

כפי שכתב  אינהרנטיות למשילותו.ת לחולשת הנשיא האמריקאי ולבעיות הונוספ אותמהווים דוגמשבועות 

הנטולה מנגנונים ) הכהונה הקצובה וקשיחות הזמנים ( מאפייני המערכת הנשיאותית כדוגמת2011שיין )

או כדוגמת הלגיטימציה הכפולה המעניקים הן לנשיא  (,פנימיים המאפשרים שינוי ראש הרשות המבצעת

הישירה לשני המוסדות, מחלישים את עוצמתו  והן לבית המחוקקים את מקור הלגיטימציה לאור הבחירה

בדומה, חואן לינץ טען בראיון בעיקר בתקופות לעומתיות, בהן הפולריזציה גואה. ושל הנשיא, 

בוושינגטון פוסט, מספר חודשים לפני מותו כי הכשלים האינהרנטיים של משטרים נשיאותיים לא פוסחים 
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אור השפעתו המתדלדלת של הנשיא על חברי הקונגרס גם על המערכת הפוליטית האמריקאית, בייחוד ל

ובמשטרים נשיאותיים א, והנקודה המצחיקה היא שבארה"ב נשילממפלגתו שלו. לינץ אמר בראיון: "

שיא למשול, אבל לנשיא למעשה ניתנת סמכות מוגבלת מאוד בכדי למשול" נבכלליות, אנשים מצפים מה

(Matthews, 2013 .) 

 

נעוצה  לחולשתו של הנשיא ולמגבלת היכולת שלו למשולאותה מציין לינץ  אחת הסיבות המרכזיות

 (legislative coalitions) בעובדה כי על הנשיא להבנות, למעשה, קואליציות תמיכה בבית המחוקקים

 ובהעדר מכנזמים למיקסום משמעת. 18בכל תחום מדיניות ובעבור כל חוק מרכזי שבכוונתו להעביר

, )כדוגמת יכולתו של הנשיא להכריז כי ההצבעה על החוק מהווה הצבעת אימון( קואליציוניתמפלגתית/

שזה יזכה בתמכיתן. בכך יכולות קבוצות מחוקקים שונות להשיא דרישות ותביעות בפני הנשיא בכדי 

כך,  לאישור המדיניות. transaction costs-ה "עלות העיסקה" אתמעלות קבוצות מחוקקים אלו 

. earmarks-ו porkים יידרשו כספים ופרוייקטים ייעודיים למחוזות הבחירה שלהם בדמות מחוקק

חריהם ובכך להפוך את תבעו, בעבור תמיכתם בחוק, להכניס סעיפים המייטיבים עם ציבור בוימחוקקים י

ידרשו בתמורה לתמיכתם בהצעת החוק של י(. וחברי קונגרס omnibus billמקיף" )ל"חוק  ת החוקהצע

זו הסיבה  הנשיא כי יוכנסו שינויי מדיניות אשר יימתנו/ייקצינו את המדיניות המוצעת בחוק המקורי.

את קצב  יםמאט (Tsebelis, 2000וריבוי שחקני הוטו ) שחוקרים רבים טוענים כי הפרדת הרשויות

 Haggard, McCubbins and) (status-quo, למעשה, את המצב הקיים )םהחקיקה תוך תיעדופ

Shugart,2001 ; Cooter, 2000).  הם אף מבססיםבמקרים רבים ( קיפאוןstalemate ושיתוק )

 . 19(grid lock( )Mainwaring, 1990; Linz, 1994מערכות )

 

כי מצבה של ישראל  השל המערכת הפוליטית הישראלית בפרספקטיבה השוואתית מור יציבותהבחינת 

יציבות המערכת. למרות זאת ניכר כי -איננו בכי רע, וכי ישראל אינה מהווה מדינת קיצון בכל הקשור לאי

שלושת העשורים האחרונים מאופיינים בשיח הולך וגובר אודות חוסר יציבות והצורך בשינוי שיטת 

יציבות. האחד, -של מיסגור אים יחוו שני גל—20-לכנסת ה—הממשל. זאת ועוד, גם הבחירות האחרונות

לגת הליכוד, כאשר הוצגה ססמת הבחירות )הראשונה(: "מצביעים ליכוד, פערב השקת הקמפיין של מ

לשינוי השיטה". והגל השני, כשבוע לפני מועד הבחירות, לאור הצהרתו של נשיא המדינה כי באם לא 

קמתה של ממשלת אחדות לאומית, יעודד הנשיא ה הממשלה ראשכרעות ברורות באשר לה תיווצרנה

 שתפקידה הבראשיתי יהא שינוי שיטת הממשל. 

 

                                                 
לינץ אף מציין את לוח זמני הבחירות הצפוף בארה"ב )ובייחוד את בחירות אמצע הקדנציה(, ככאלו שמגבילות את הזמן  18

 שנותר לנשיא בכדי למשול.
 Aleman andכפי שטוענים אלמן וקאלבו )עוצמתו של הנשיא ויכולתו להעביר מדיניות איננה קבוע לאורך זמן, כמובן ש 19

Calvo, 2010 .) 
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הישראלית ה  ליטיתחלקו האחרון של המאמר בחן האם וכיצד משפיע המיסגור השלילי של המערכת הפו

ניסוי סקר, בו  תיעל עמדות הציבור ותמיכתו בנחיצות ברפרומה ממשלית. בכדי לבחון סיגוייה זו ערכ

)שחולקו בצורה ראנדומאלית( נחשפו לשני מיסגורים שונים: בעוד לקבוצה הראשונה נאמר שתי קבוצות 

כי יציבותה של המערכת הפוליטית הישראלית אינה שונה מיציבותן של מדינות דמוקרטיות מערב 

וההליכה  ה,יציבותה של הממשל-נחשפה למיסגור השלילי בדבר אי האירופאיות, הרי שהקבוצה השני

ירות. כלל המשיבים נשאלו, לאחר החשיפה למיסגור, אודות עמדתם בנוגע לנחיצות התכופה לבח

ת הממשל בישראל. תוצאות הניסוי הראו כי מיסגור שלילי משפיע השפעה מכרעת על ברפרומה בשיט

תמיכתם של האזרחים בנחיצות הרפורמה. נסקרים הנחשפים למסרים בדבר חוסר יציבות המערכת 

 ר בנחיצות הרפורמה מאלו שנחשפים למיסגור חיובי. תהפוליטית תומכים יו

 

תקשורתית בישראל מציאות מדומה. מציאות בה שיח האליטות -ציבורית-כך נוצרת בספירה הפוליטית

—שיח אשר אינו מעוגן במציאות, כפי שהוצג לעיל—היציבות הפוליטית וחוסר המשילות-אודות אי

זרה. נדמה כי כיום כמעט כלל הפוליטיקאים, מחלחל לדעת הקהל מעצב אותה ומושפע ממנה בח

המתיימרים להתחרות לתפקיד ראש הממשלה, מחוייבים לתמוך באופציית הרפורמה הממשלית. סיסמאות 

לסמא את עייני  שרת בכדי חוסר המשילות, העדר היכולת לקבל החלטות, וחוסר היציבות מהוות כלי

ליבה המרכזיות בפוליטיקה הישראלית. בעיות האזרחים, ולהפנות את תשומת ליבם הרחק מבעיות ה

היציבות -הנוגעות לסוגיית הגבולות, מארג יחסי דת ומדינה ואופי המשטר הכלכלי. או אז מהווה שיח אי

 "אופיום להמונים".   
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 קבוצה א' מיסגור חיובי

 

14A  מחקר בינלאומי שנערך לאחרונה מראה שמשך הזמן הממוצע בין בחירות במדינות

מערב אירופה עומד על שלוש וחצי שנים וממשלות במדינות אלו מכהנות בממוצע 

 כשנתיים. כלומר ישראל לא יוצאת דופן. 

 לא לשנות את שיטת הממשל? האם לדעתך על ישראל לשנות או

 . בהחלט צריכה לשנות1

 . חושב שצריכה לשנות2

 . חושב שלא צריכה לשנות3

 . בהחלט לא צריכה לשנות4

 

 קבוצה ב' מיסגור שלילי

14B  מחקר בינלאומי שנערך לאחרונה מראה שבעשורים האחרונים יש בישראל חוסר

יציבות פוליטית, אנחנו הולכים לבחירות לעיתים תכופות וממשלות מתחלפות בתדירות 

 גבוהה.

 האם לדעתך על ישראל לשנות או לא לשנות את שיטת הממשל?

 . בהחלט צריכה לשנות1

 . חושב שצריכה לשנות2

 ריכה לשנות. חושב שלא צ3

 . בהחלט לא צריכה לשנות4
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