
לשנותנכוןהאםלכנסת,שרצותהקיקיוניותהמפלגותריבויולנוכחהרשימותסגירתלאחר

U"לויוטליהלהתמודדות?הקריטריוניםאת

אירוע
משתתפים

שלאהקטנות,מפלגות
שמ־קיקיוניות,לומר

ציפות

$TS1$שמציפות$TS1$

$DN2$שמציפות$DN2$המערכתאת
כללקראתהפוליטית

הפכובחירותמערכת

במחוזו־שכיחלמראה

תינו.

$TS1$.במחוזותינו$TS1$

$DN2$.במחוזותינו$DN2$התופ־הגיעהה־12לכנסתבבחירות

עה

$TS1$התופעה$TS1$

$DN2$התופעה$DN2$פחות,לאמפלגות,כש־74לשיאההזו
בסו־כיאףהמפלגות,רשםאצלנרשמו

פו

$TS1$בסופו$TS1$

$DN2$בסופו$DN2$מתוכןרק.40רקהתמודדודברשל

החסימה.אחוזאתעברו

בלילה,עשרבשעההאחרון,חמישיביום
המפלגותרשימותהגשתלסיומההגיעה
שרשימו־המפלגות32ביןה־22.לכנסת

תיהן

$TS1$שרשימותיהן$TS1$

$DN2$שרשימותיהן$DN2$,המפלגותלצדלמנותניתןהוגשו

מפ־ממחצית,יותרמעט,לאגםהמוכרות,

לגות
$TS1$מפלגות$TS1$

$DN2$מפלגות$DN2$,אחוזאתלעבורשסיכוייהןקטנות

נרשמוהיתרביןביותר.קטניםהחסימה

שב־פייגלין,משהבראשותזהותמפלגת

סיבוב

$TS1$שבסיבוב$TS1$

$DN2$שבסיבוב$DN2$לפופולריותזכתהאומנםהקודם

אתעברהלאדברשלבסופואךבסקרים

הב־"אדום־לבןרשימתאתהחסימה;אחוז

לתי
$TS1$הבלתי$TS1$

$DN2$הבלתי$DN2$"שתו־פיינשטיין,עמישלמשוחדים

מכת

$TS1$שתומכת$TS1$

$DN2$שתומכת$DN2$שללגליזציההשחיתות,ב"מיגור
הפיראטים,מפלגתבמריחואנה"שימוש
נעםמפלגתהתנ"כי,הגושגה"תמפלגת

ועוד.

הקו־הבחירותעדהישראלי"הממוצע
דמות

$TS1$הקודמות$TS1$
$DN2$הקודמות$DN2$בממוצעמפלגות30־20עלעמד

עמיתקניג,עופרד"ראומרלכנסת",שרצו

"אלאלדמוקרטיה.הישראליבמכוןמחקר

סיבהשוםאיןהנוכחיבמספרגםשלטעמי,

החסי־אחוזאתלרגענשיםאםלחשוש.

מה

$TS1$החסימה$TS1$

$DN2$החסימה$DN2$,40התמודדוהאחרונותבבחירותבצד

אחוזאתעברולאמתוכןו־92רשימות,

קו־הרבהאבדוהללוה־92מתוךהחסימה.

לות,
$TS1$,קולות$TS1$

$DN2$,קולות$DN2$עםוגשר.זהותהחרש,הימיןשלבהם

הרשימות26יתרשקיבלוהקולותזאת,

מפ־15כמעטאלף.ל־02יחדהגיעולא

לגות
$TS1$מפלגות$TS1$

$DN2$מפלגות$DN2$קי־החסימהאחוזאתעברושלא
בלו

$TS1$קיבלו$TS1$
$DN2$קיבלו$DN2$200דמוקרטבתורבלבד.קולות700־
הקי־המפלגותריבויאתלסבולמוכןאני

קיוניות

$TS1$הקיקיוניות$TS1$

$DN2$הקיקיוניות$DN2$שזהלהיבחר,הזכותלמעןהאלה

לאמעדיףאניבדמוקרטיה.מקודשיתרון

להיבחר".בזכותלפגוע

ערכיםשניבין

לקראתשנרשמוהקטנותהמפלגותבין
אחוזאתעברוולאוד12,לכנסתהבחירות

מגןחזן,אורןבראשותצומתהיוהחסימה,
סמיוןבראשותבטחהירש,גלבראשות

לכלצדקעציון,ערןבראשותישרגרפמן,
מי־בראשותשוויםכשדי,יעקבבראשות

דית

$TS1$מידית$TS1$

$DN2$מידית$DN2$,אד־בראשיתאחיםישראלכלענתבי

מסו

$TS1$אדמסו$TS1$

$DN2$אדמסו$DN2$,וזוארז,דודבראשותמהתחלהאללי

ממשיכההזוהמגמהבלבד.חלקיתרשימה

הנוכחיות.בבחירותכאמור

לרישוםהקריטריוניםבעצםמהאז
הראשוןהשלבבבהירות?שתרוץמפלגה
100לגייסישכךלשםמפלגה.הקמתהוא

מאומתותיהיושכולןאזרחים,שלחתימות

עורךאצלחתימהאימותדין.עורךידיעל

בנוסף,טרחה.כשכרשקלים160עולהדין
שקלים.2,265בסךרישוםאגרתלשלםיש

מפ־תירשם"לאהמפלגות,חוקפיעל

לגה
$TS1$מפלגה$TS1$

$DN2$מפלגה$DN2$במטרהישאםהמפלגותבפנקס

במש־אובמפורשבמעשיה,אוממטרותיה

תמע

$TS1$במשתמע$TS1$

$DN2$במשתמע$DN2$מדי־שלקיומהשלילתמאלה:אחת

נת

$TS1$מדינת$TS1$

$DN2$מדינת$DN2$ודמוקרטית;יהודיתכמדינהישראל
שלמזויןבמאבקתמיכהלגזענות;הסתה
מדי־נגדטרורארגוןשלאואויבמדינת

נת

$TS1$מדינת$TS1$

$DN2$מדינת$DN2$;המפל־כילמסקנהסביריסודישראל
גה

$TS1$המפלגה$TS1$
$DN2$המפלגה$DN2$חוקיות".בלתילפעולותמסווהתשמש
העלולבשם:מפלגהתירשם"לאכן,כמו
אוהציבורבתקנתלפגועהעלוללהטעות;

ברגשותיו".

מפ־שלהתמודדותןאתמאפשרהחוק

לגות
$TS1$מפלגות$TS1$

$DN2$מפלגות$DN2$אג׳נדהמקדמותפעםשלאקטנות

הפיראטיםמפלגתלמשלמאוד,ספציפית

בדינירפורמותאדם,ב"זכויותהדוגלת

פר־חופשי,תוכןופטנטים,יוצריםזכויות

טיות,

$TS1$,פרטיות$TS1$

$DN2$,פרטיות$DN2$עברהשלאהמידע",וחופששקיפות

עםנעםמפלגתהחסימה;אחוזאתמעולם
ואשרלאחרונהשהוקמהבארצנו,נורמלי

עברהציבורישהמרחבהיאשלההאג׳נדה
והרפור־הלהט"בארגונישלהשתלטות

מים;

$TS1$;והרפורמים$TS1$

$DN2$;והרפורמים$DN2$ההדיםומעוררתהחדשההמפלגהאו

רשימתהאתהגישהשלאדליבא","נורה

רוצחאתלשחררלמטרהלהשמהאךבסוף,

זומפלגהעלעמיר.יגאלהממשלהראש

המרכזית,הבחירותועדתמנכ"ליתאמרה

עילהשוםלנו"איןכיערס,אורליעו"ד
הצעהלהגישכוונותלנוישאותם.לפסול

בה־זילותתהיהשלאכדיחקיקהלתיקוני

גשת

$TS1$בהגשת$TS1$

$DN2$בהגשת$DN2$."הרשימות

הב־ועדתדוברפורדם,גיוראלדברי

חירות,

$TS1$,הבחירות$TS1$

$DN2$,הבחירות$DN2$רלוונטיתאינההמפלגותמהות
שומעיםאנופעםלאכךהמפלגות.לרשם

המ־בלשוןסטנדרטיות,לאמפלגותעל

עטה,

$TS1$,המעטה$TS1$

$DN2$,המעטה$DN2$הבוחר.שלבאמונולזכותשמנסות

השמותכלאתוסורקיםבודקים"אנחנו

לרושםאיןאםלמשל,בדיקות,ועושים
בכירבתפקידהיההואאםאופלילירישום

מזמןלאוהתפטרממשלתיבמשרדמאוד
פורדס.מסבירמחייב",שהחוקהדבריםכל

יחליט".הציבורתוכן,"מבחינת
בד־עיקרייםערכיםשניביןמתח"יש

מוקרטיה:

$TS1$:בדמוקרטיה$TS1$

$DN2$:בדמוקרטיה$DN2$ומ־הייצוגיות,ערךאחדמצד

נגד

$TS1$ומנגד$TS1$

$DN2$ומנגד$DN2$להביעלהתאגד,אחדכלשלהחופש

הציבור",לידיעתאותהולהביאעמדתואת
לאודרהספרמביתויצמןחייםד"ראומר
הרצליה.הבינתהומיבמרכזלממשל
לאנ־שגורמתהשיטההאםהיא"השאלה

שים

$TS1$לאנשים$TS1$

$DN2$לאנשים$DN2$שמגישיםלפנילקואליציותלהתאחד

יותר?"טובהבהכרחהיאהרשימותאת

הקולות?אובדןעלחבללא
בודדים120תהיהשהכנסתאפשר"אי

לתפ־מנתעלשלה.במשילותפוגעזהכי

קד

$TS1$לתפקד$TS1$

$DN2$לתפקד$DN2$אנחנולכןבסיעות.להתאגדחייבתהיא

יהיוכנסתחבריארבעהשמינימוםצריכים

לכנ־שנרשמורשימות47לנוהיובסיעה.
סת

$TS1$לכנסת$TS1$
$DN2$לכנסת$DN2$.12פתקים?יותרקצתישאזמה?אזה־

כ־21־31לכנסתנכנסותדברשלבסופו

מנ־כשבעההיושבוזבזוהקולותסיעות.

דטים

$TS1$מנדטים$TS1$

$DN2$מנדטים$DN2$יותרמבוססותמפלגותעלשהלכו

וגשר".זהותהחדש,הימיןכמו

מפ־שלריצהלהגביללדעתךצריךלא

לגות
$TS1$מפלגות$TS1$

$DN2$מפלגות$DN2$?קיקיוניות
לה־שצריךדברלאזהאםהיא"השאלה

שאיר

$TS1$להשאיר$TS1$
$DN2$להשאיר$DN2$המונחולגביהבוחר.שללחוכמתו

התחילושהירוקיםלהזכירךקיקיוניות,
הרבהכךכלשרצותמפריעלאליככה.

כאמוראנחנוהזההסינוןאתכירשימות

החסימה".באחוזעושים

אתלשנותאפשרזאתבכלאיפה

המצב?

לאזוריותביטויפהשיהיהרוצה"הייתי

ובביטחון,בחוץמתמקדיםכולנולנו.שאין

במפרץלזיהוםמתייחסלאאחדאףאך
שמו־בקרייתמיוןחדרשאיןלכךאוחיפה

נה.

$TS1$.שמונה$TS1$

$DN2$.שמונה$DN2$לבצעמכדימדיקטנההכנסתבעיני
להגדילדווקאצריךלכןהמטלות.כלאת
הכנסת".חברימספראת

טכניבלוק

כאןיהיואםאחדאףמטרידלא"זה

עולהלאזהשיירשמו,מפלגות1,000
שפירא,אסףד"רגםאומרלמדינה",כסף
במ־פוליטיותלרפורמותהתוכניתראש

יון

$TS1$במיון$TS1$

$DN2$במיון$DN2$שבו־"הבעיה,לדמוקרטיה.הישראלי

לטת
$TS1$שבולטת$TS1$

$DN2$שבולטת$DN2$האח־הבחירותבמערכותבמיוחד

רונות,

$TS1$,האחרונות$TS1$

$DN2$,האחרונות$DN2$אמיתיות.מפלגותשאיןבכךהיא

אלאעצמאית,לרוץכדילאקמותמפלגות
בעיהזהעםאיןטכניים.בלוקיםליצורכדי
אפי־אנחנומבוססות.במפלגותכשמדובר

לו
$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$יחליטואמיתיותמפלגותששתיבעד

יהדולפעוללרוץואחריםכאלהמטעמים

מפלגתייפרדו.ובהמשךתקופה,לאורך

ברי־הוקמהכידוע,ההיסטורית,העבודה

צה

$TS1$בריצה$TS1$

$DN2$בריצה$DN2$מפא"יהעבודה,אחדותשלמשותפת

שלמאיחודשהוקםהליכוד,גםכמוורפ"י,

החופ־המרכזהממלכתית,הרשימהגח"ל,

שי

$TS1$החופשי$TS1$

$DN2$החופשי$DN2$גםהשלמה.ישראלארץלמעןוהתנועה

אגודתשלמאיחודהוקמההתורהיהדות

התורה".ודגלישראל

הבעיה?היכןאז

במער־שנוצרהבלגןהיא"הבעיה
כת

$TS1$במערכת$TS1$
$DN2$במערכת$DN2$,כדילאקמותכשמפלגותהפוליטית

זהמגוש.כחלקלהתמודדרקאלאלקום,

לאשמעולםלוידודשלגשרעםקרה
עםכעתוקורהעצמאי,באופןהתמודדה

לחו־דמוקרטית.ישראלועםהחדשהימין

סן

$TS1$לחוסן$TS1$

$DN2$לחוסן$DN2$נותןאנילמשל,גנץ,בנישללישראל
לה־התכוונהבאמתהיאכיהקרדיטאת
תמודד

$TS1$להתמודד$TS1$
$DN2$להתמודד$DN2$כנ"ללפיד.עםהאיחודעדלבד
יעלון".גם

אםכאלה,מפלגותהקמתשלהנזקמה

קיים?בכלל
לש־צריךבחירות,עלשמדובר"ככל

מור

$TS1$לשמור$TS1$
$DN2$לשמור$DN2$בסי־זכותשהיאלהיבחרהזכותעל

סית,

$TS1$,בסיסית$TS1$

$DN2$,בסיסית$DN2$הנזקמפלגה.להקיםהזכותגםכמו
בלוקיםאותםהבחירות,אחרישיוםהוא

בכנסת,נפרדותלסיעותיתפצלוטכניים

בעבו־פוגעבכנסתסיעותשריבויוידוע
דת

$TS1$בעבודת$TS1$
$DN2$בעבודת$DN2$.הונאתשלמצבלהיווצרעלולהכנסת

יכולבוחר.הואבמייודעממששלאהבוחר,
אחתוכליתפצלו,סיעותששתילהיות

הבו־ביכולתבעיהישאחר.קותנקוטמהן

חר

$TS1$הבוחר$TS1$

$DN2$הבוחר$DN2$נפגעכךתמיכה.מביעהואבמילזהות

הענייןלצורךאםלנבחר.הבוחרביןהקשר
הד־מהמחנהיתפצלוומפלגתוברקאהוד

מוקרטי

$TS1$הדמוקרטי$TS1$

$DN2$הדמוקרטי$DN2$פהישנתניהו,לממשלתוייכנסו

אמינות".מבחינתבעיה

חוקתי?פתרוןלבךלחיותיכול
נובעתהיאלפתור.שאפשרבעיה"זאת

שלפיוישראלבמדינתמסויםחוקיממצב
אךסיעות,פיצוליעלהגבלותאומנםיש
מפלגותלפיפיצולעלהגבלהחלהלא

הבחירותלוועדתשהוגשהרשימהקיימות.

משותפת,כרשימהמלכתחילההמרכזית

הבחירותאחרייוםלהתפצליכולהלמשל,

הייתהלאזואותה.שמרכיבותלסיעות

כיוםהיום.עדבכנסתאקוטיתכךכלבעיה

מכיווןחמורהיותרבעיהלהיותעלולהזו
שהםמראשמצהיריםהאלהשהאיחודים

טכניים".בלוקים

והאםהעולם,מדינותביתרקורהמה

מפלגות?מריבוילסבולהיחידיםאנחנו
התמו־בבריטניההאחרונות"בבחירות

דדו

$TS1$התמודדו$TS1$

$DN2$התמודדו$DN2$45ואילו,6־5רקונכנסומפלגות
ונכנ־מפלגות60־50התמודדובספרד

סו

$TS1$ונכנסו$TS1$

$DN2$ונכנסו$DN2$12מדינות"ישקניג.ד"רמספר,"13־

אתסובלתפחותהפוליטיתהמסורתשבהן

שלפיומנגנוןיששםבדנמרק,למשלזה.
אםרקבבחירותלהתמודדיכולהמפלגה

חתימותאלף20לפחותמראשאספההיא

לרישוםהסףדרישותאצלנואזרחים.של
המעטה".בלשוןנמוכותהןוהתמודדות

הבחירות:ועדתדוברפורדס,גיורא

השמותכלאתוסורקיםבודקים"אנחנו

לרושםאיןאםלמשל,בדיקות,ועושים
בכירבתפקידהיהאםאופלילירישום

מזמן.לאוהתפטרממשלתיבמשרדמאוד
יחליט"הציבורתוכן,מבחינת

הישראליהמכוןקניג,עופרד"ר

האחרונות"בבחירותלדמוקרטיה:

רקונכנסומפלגות45התמודדובבריטניה
ונכנסומפלגות60־50התמודדוובספרד,6־5

להתמודדיכולהמפלגהבדנמרק.13־12

חתימות"אלף20מראשאספהאםרק
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הגשתןסווופיהמועמדיסושימות

המועמדיםועוימתכינוי

14אחתמדינהירוקהכינוהוע"ם

חבותיתמנהיגות

»׳

mitifU'JMM*

שעברבשבועהמפלגות,רשםהמעטה".בלשוןנמוכותהןוהתמודדותלרישוםהסףדרישותאצלנו

שעברבשבוערשימות,מגישיםופיינשטייןפייגליןלכנסת".שרצובממוצעמפלגות30־20עלעמדהקודמותהבחירותעדהישראליהממוצע

צילומים:
יונתוזינדל,
פלאש
90
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