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*זהב-הררענןד"עו

וחוקתיתמשטריתמהפכה

.וחוקתיתמשטריתמהפיכההתרחשהעשרה-השתייםהכנסתשלכהונתהבתקופת
שבהלשיטהפרלמנטריתמשיטההמשטרשיטתאתשינההחדשיהממשלה:יסוד-חוק
בחירות,עשרה2-הארבעלכנסתמהבחירותהחל,תתקיימנהלכנסתהבחירותבצד

יצירהיצראלא,נשיאותיימשטרהנהיגלאהחדשהחוק.הממשלה3לראשותישירות
השינויאל.ונשיאותיפרלמנטרימשטרביןבינייםדרךשהיא,חדשהמשפטית-משטרית

:יסוד-חוקאתחוקקההכנסת.האדם-זכויותבתחוםחוקתישינויהצטרףהמשטרי

למהפכההביאואלהחוקים.העיסוק6חופש:יסוד-וחוקוחירותו5האדם-כבוד

.העת-כתבועורךלמינהלבמכללהלמשפטיםהספר-בית,מרצה* ס1
.214ב"התשנת"

.החדשהממשלה:יסוד-לחוק63סעיף2
אמוןמכוחיותרמכהןאינוהממשלהראש,החדשהממשלה:יסוד-לחוק(ב)3סעיףלפי3

בבחירותהיבחרומכוח,דהיינו,הבוחריםציבורכללשלהישיראמונומכוחאלא,הכנסת
.וחשאיותשוות,ישירות,ארציות,כלליות

:הבאיםהסממניםידי-עלמתאפייןנשיאותימשטר4

הכנסתרשאיתהחוקלפי-לקצרהרשאיהמחוקקהגוףשאין,קבועהכהונהתקופת(א
בחירהזובדרךולחחב,חבריהברוב,להתפזרואףהממשלהלראשאמון-אילהביע

.הממשלהראששלמחודשת
,כאלהסמכויותמוענקותאיןבחוק-המבצעתהרשותלראשהמוקניתאישיתסמכות(ב

מקבלתהממשלה.ופיטוריהםהשריםובמינויהממשלהבניהולהכרוכותלסמכויותפרט
חוקתיסמכויותתחוםהממשלהלראשאין.היוםכמקובל,דעותכרובהחלטותיהאת

.צרפתלנשיאאוב"ארהלנטמאהמוקנהזהכמועצמאי
מוקנותבנפרדגוףלכלכאשר,המחוקקתוהרשותהמבצעתהרשותביןרשויותהפרדת(ג

ברשותחברים,בראשהוהעומדהמבצעתהרשותחבריואיןעצמאיותחוקתיותסמכויות
רשימהבראשלעמודחיבהממשלהראש:כזוהפרדהעמסהאינוהחוק-המחוקקת

.הכנסת-תבדימקדכלבואושאיםהממשלהשף;לכנסת
וסמכותהנפגעתהכנסתריבתותאין,החוקפי-על-המחוקקהמוסדריבונותצמצום(ד

,חבריהברוב.שינויללאנותרת-ממשלהסמכויותהמגבילחוקגם-חוקכללהעביר
.המהנעהחוקאתולשנותלבטלגםיכולההיא

.150ב"התשנח"ס5
.114ב"התשנח"ס6
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עליונותבעלותלזכויותהאדםשליסודזכויותהפכוואילךמעתהשכן,קונסטיטוציונית
המוקנותבזכויותלפגועיכולאינוהכנסתשלרגילחוקומעתהנורמטיביתעדיפותאו

.אלה7בחוקים
,המפלגותחוקאתהכנסתחוקקהלהם8ומזובסמיכותאלהחשוביםחוקיםעםיחד

חשובשלבמהווההיאאלא,אקראיתחקיקהאינהזוחקיקה.91992-ב"התשנ
היא.ישראל-מדינתשלהקונסטיטוציוניובמשפטבמשטרלכתמרחיקתברפורמה
-השתייםהכנסתשלומשפטחוק,החוקהועדתהיתההחוקתיהמהפךשלהמובילה

הממשלושיטתהדמוקרטיתהשיטהשיפוראתמרכזיכיערלהששמה,עשרה
חוקיםתיקונישלארוכהושורההמפלגותחוק,היסוד-חוקישלושתואכן.בישראלה

ועדהידי-עלעובדו,י,והממשלהמשטרבשיטתמשלימיםשינוייםשהכניסו,נוספים
הבסיסהונחרקלאעשרה-השתייםבכנסת,למעשה.ליןאוריאלכ"חעמדשבראשהע2ן

.הושלםכברבההאריחלקאלא,וחוקתיתמשטריתלרפורמה
החדשהממשלה:יסוד-שחוקבעוד.המפלגותחוקאתגםלראותישזהרקעעל
יצרוהאדם-זכויותבתחוםהיסוד-חוקיושני,בישראלוהמשטרהממשלשיטתאתשינה

ביןהתיווךגופישלפעולתםאתלהסדירנועדהמפלגותחוק,לכתמרחיקחוקתישינוי
תפקידשלמפלגות,הגישהיסודצלזאת.המפלגות-השלטוןרשויותלביןהציבור

יסודוכויות-החוקתיתהמהסכה"ברק'א:ראהאלהיסוד-חוקישלהחוקתיתלמשמעות7
.9(ב"תשנ)אוממשלמשפט"מוגנות

.1992מרץבחודששלישיתבקריאהבכנסתנתקבלההחוקיםקבוצתכלכי,לצייןמעניין8
האדם-כבוד:יסוד-חוק;93.3.3ביוםשלישיתכקריאההתקבלהעיסוקחופש:יסוד-חוק

שלישיתבקריאההתקבלוהמפלגותוחוקהחדשהממשלה:יסוד-חוק;92.3.17ביוםוחירותו
.92.3.18ביום

.190ב"התשנת"ס9
ירושלים)עשרה-השתיםבכנסתומשפטחוק,החוקהועדתעבודתעלוחשבוןדין:ראה10

.7-ו1,2'ע(כ"תשנ-
:והםנוספיםחשוביםחוקיםתיקונימספראלהלחוקיםמצטרפים11

מסיעהפרישהשלהכלנתריזםתופעתאתלמנועשנועד,(12'מסתיקון)הכנסת:יסוד-חוק(א)
"קונסטיטוציוניםתיקונים"זהב-הר'ר:ראהזהחוקשללפרשנותו.הנאהטובותתמורת
.111אהמשפט

החסימהאחוזאתשהעלה,1991-ב"התשנ,(23'מסתיקון)לכנסתהבחירותחוק(ב)
.וחצילאחתאחדמאחוזלכנסתבבחירות

חרמות,כנדריםשימושהאוסר,1991-ב"התשנ,(24'מסתיקון)לכנסתהבחירותחוק(ג)
עלח"דו:ראהזהכתחוםהחוקיםשלהמלאהלרקומה.בוחריםשידוללצורךוהשקעות
.2,3'בע,10הערהלעיל,הכנסתשלומשפטחוק,החוקהועדתעבודת

חוקוכןהיסוד-חוקישלושתשכל,היאמשפטיחוץומחקרלציוןוראויהמעניינתתופעה12
את,למשלכך.פרטיתחקיקהיוזמתהםהקונסטיטוציוניבתחוםהנוספיםוהחוקיםהמפלגות

ודודצידוןיואש,רובינשטאןאמנון,ליןאוריאלהכנסתחברייזמוהחדשהממשלה:יסוד-חוק
אמנכןכ"חתםוחירותוהארם-כבוד:יסוד-וחוקהעיסוקחופש:יסוד-חוקאת;ליבאי

,ריבליןראובן;שחלמשההכנסתחברישלמשותפתיוזמההואהמפלגותחוק;רובינשטיין
:יסוד-לחוק4'מסתיקון)כלנתריזםנגדהחוק.וייסושבחרוכינשטייןאמנון,פורזאברהם

פרטיתחוק-בהצעתמקורהאשר,ומשפטחוק,החוקהועדתשלחקיקהיוזמתהוא,(הכנסת
.ליןאוריאלכ"חשל



35חדשהמציאות-המפלגותחוק

לקבועישולכןבפרטבישראלהמשטרובשיטתבכללהדמוקרטיבמשטרומרכזיחשוב
.מפלגה3ןשהואהתאגידפעולתשל,מהתוכןלהבדיל,המסגרותאתשיסדירוכללים

בחוקותשהוכנסחידושהיאמפלגותשלפעולתןאתהמסדירותהוראותחקיקת
שבאהמרהניסיוןבעקבות.השנייהםהעולםמלחמתאחרישנתקבלו,הדמוקרטיות

המשטר,בגרמניההנאציהמשטר-הטוטליטרייםהמשטריםשלהשתלטותםעקב

הלהמפלגותכי,המסקנההתגבשהאחריםטוטליטרייםומשטריםבאיטליההפשיסטי
בעלייהיווהחברהשהמשטררוציםואםוחברתיתמדיניתלעוצמהבמעלהראשוןמקור

ותתקיימנהתפעלנהושהןהמפלגותשלשאיפתןתהיהשזולדאוגצריךדמוקרטיאופי
מלחמתלאחרשהתקבלודמוקרטיותחוקותבמספר".דמוקרטייםעקרונותיסודעל

מפלגותשלבנושאכללייםהסדרקוויהקובעותהוראותנקבעו,השנייההעולם

גםנחקקומהןבכמה.ממלכתייםמעיןתפקידיםממלאותשהןההכרהמתוך,פוליטיות
המיוחדיםהדיניםשלקודקסמעיןמהוותשהוראותיהם,מפלגותלגבירגיליםחוקים
איןהדמוקרטיותהמדינותשלגדולבחלק,כיוםגם,זאתעםיחד.5ן"מפלגותעלהחלים
בהןלמדינותכי,לצייןמענייןאולם!מפלגות6שלפעילותןאתהמסדירהנפרדתחקיקה
.הדמוקרטיה7יבהתמוטטותבעברהתנסושהן,מרכזימשותףיסודישמפלגותחוקנחקק

ואופייןהמפלגותובחיזוקהדמוקרטיהבחיזוקחשובכמרכיבנתפסהמפלגותחוק

בדברמומחיםביןרחבההסכמהקיימתהיתהחקיקתולפנירבזמןוכברהדמוקרטי
היוזמה,פרטיתחוק-בהצעת,לראשונהבכנסתהועלתה1972בשנת.!בחקיקתההצורך

עקרונייםלטיעונים.106ח"ה,1992-ב"התשנ,המפלגותחוק-להצעתההסברדברי:ראה13
משפט"1992-ב"התשנהמפלגותחוק"אבנון'דשלמאמרוראההמפלגותחוקחקיקתנגד

.175(ב"תשנ)אוממשל
,בורסי)ידיןאוריספר"בישראלפוליטיותמפלגותשלהחוקיתהמסגרת"קלינגהופר'ה'י14

.199,202(בכרך,ן"חש
.204'בע,שם15
חוקבנושאלדמוקרטיההישראליהמכוןשלוהמאלףהמקיףח"הדואתזהלענייןראה16

חוקהכנתבמהלך92.2.11ביוםהכנסתשלומשפטחוק,חוקהלועדתהוגשאשר,המפלגות
ואריקגלנוריצחק,ברעליזה,בנדוראריאל,אבנוןדןהשתתפוח"הדובהכנת.המפלגות

מדינות24מתוך.בנושאהדמוקרטיותבמדינותהמצבשלמקיפהסקירהכוללח"הדו.כרמון
זכותבחוקהמובטחתמדינותובחמשמפלגותחוקקייםבחמש,ח"בדושנבדקודמוקרטיות
גםהכולל,13הערהלעיל,אבנון'דשלמאמרוגםראהזהבעניין.במפלגותההתארגנות

.בכנסתשנתקבלכפי,המפלגותחוקעלביקורתיתסקירה
.3'בע,שם17
,14הערהלעיל,קלינגהופר'ה'י:במאמרושמובאתכפיקלינגהופר'ה'י'פרופשלדעתוראה18

שמובאיםכפיברגמן'אר"ודבוים'לר"דשל,רובינשטייןאמנון'פרופשלדעתםוכן199'בע
רביעיתמהדורה)ישראל-מדינתשלהקונסטיטוציוניהמשפטרובינשטיין'אשלבספרו

"הרצויהמשפטעל"שחל'משלדעתםגםראה.375,376(אכרךא"תשנ,שוקן,מורחבת
(ח"תשמ,הפרלמנטריזםלבעיתהישראליתהאגודה)בישראלהמפלגותלפעילותחוקיתמסגרת

המפלגותלפעילותחוקיתמסגרת"הפוליטיתלמערכתהמפלגותחוקתרומת"גלנור"וכן.11
לידתו"תמיר'שלדברי.31(ח"תשמ,הפרלמנטרייםלבעיתהישראליתהאגודה)בישראל
הישראליתהאגודה)בישראלהמפלגותלפעילותחוקיתמסגרת"המפלגותחוקשלהקשה
.44(ח"תשמ,הפרלמנטריזםלבעית
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עם1980בשנתנעשהשניניסיון.לדיון9ןהגיעהלאזוהצעהאךמפלגותחוקלחקיקת

חוק.גמרלידיהגיעהלאזוהצעהגם.201980-ם"התש,המפלגותחוק-הצעתהגשת
,פורזאברהםהכנסתחברישלפרטיתחוק-בהצעתמקורו1992-ב"התשנ,המפלגות

החוק-הצעתהכנתבמהלך.וויםושבחריבליןראובן,שחלמשה,רובינשטייןאמנון
ובסופוחיצוניימ21מומחיםידי-עלשנתמך,קבלתובעדרחבקונצנזוסבכנסתהתגבש

מפלגותשלהמשפטימעמדןאתמשנהזהחוק.גדולברובבכנסתהתקבלהואדברשל
שיסודםתאגידיםהםומעתהוולונטרייםפרטייםכתאגידיםנתפסולקבלתושעד

כגופיםהציבוריהמשפטבתחומינטועיםהםבמהותםאך,וולונטריתבהתאגדות
.התקיןבניהולםענייןשלציבור,ממלכתייםמעיןציבוריים

מפלגהשלהמשפטימעמדה

חוקיתבדרךלקדםכדישהתאגדואדם-בניחבר"כמפלגהמגדירהמפלגותלחוק1סעיף
מצטרףלכך."נבחריםידי-עלבכנסתלייצוגםולהביאחברתיותאומדיניותמטרות
ופעולהזכות,חובהלכלכשרתאגידהיארשומהמפלגה"כי,הקובעלחוק(א)13סעיף

היאואיןאנשיםשלוולנטריתהתאגדותמתוךנולדתשמפלגה,עולהמכך."משפטית
בכנסתלייצוגלהביאשהצליחהמעתוודאישנוצרהמעתאולם.בחוקשיצירתוגוף
בתחוםהואהעיקרישפועלהמשפטיתהתאגדותלהיותהופכתהיא,נבחריםידי-על

.הציבוריהמשפט
חוקפי-עלמאוגדותהותיקותםהמפלגותהיוהמפלגותחוקשללתוקףלכניסתועד

,העמותותחוקלפיהתאגדוהחדשות23והמפלגות1909משנתהעותומניהאגודות

התאגדותעודמתירהואאין.הקייםהדיןאתמשנההמפלגותחוק.1980-ם"התש
שלא,אדם-בניחבר.פיו-עליתאגדוהמפלגותשכלמחייבאלא,הקודםהדיןפי-על

אינו,2'לכנסתלבחירותמועמדיםרשימתלהגישיורשהלאהמפלגותחוקפי-עליתאגד

זכאייהיהולאממנה25הנגזרתדקדוקיתצורהכלאו,"מפלגה"השםאתלשאתרשאי
.מפלגות26למימון

.13הערהלעיל,המפלגותחוק-להצעתההסברבדבריראה19
.198ח"ה20
נוסחעלביקורתיתלסקירה.1'בע,16הערהלעיל,לדמוקרטיההישראליהמכוןח"דוראה21

.13הערהלעיל,אבנון'דשלמאמרוראה,שנתקבלכפי,החוק
.83.4.1לפנישנוסדומפלגות22
.83.4.1לאחרשנוסדומפלגות23
נוסח]לכנסתהבחירותלחוק.4אכסעיףזוהוראההמוסיף,המפלגותלחוק(1)31'סע24

אינוהמפלגותלחוק(1)31שסעיףדעההועלתהכילצייןחשוב.1969-ט"התשכ,[משולב
,אבנון'דשלבמאמרומערכתהערתבמסגרתשהופיעה,בנצוראריאלר"דשל)זודעה.תקף
מפלגהלרישוםהמפלגותחוקשקובעשהתנאיםגורסת,(184-183'בע,13הערהלעיל

עליהםהיהכן-ועל,הכנסת:יסוד-לחוק4בסעיףוהשיוויוןהכללייםבעקרונותפוגעים
.כזהברובהתקבלולאוהםהיסוד-לחוק46-ו4סעיפיםשדורשיםברובלהתקבל

.המפלגותלחוק11'סע25
שהגדירבכך,1973-ג"התשל,מפלגותמימוןלחוק1סעיףאתתיקןהמפלגותלחוק32סעיף26
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מפלגהלראותשאין,העליוןהמשפט-ביתקבע,המפלגותחוקשלקבלתולפניכבר

:כי,קבעהמשפט-בית.הציבוריהמשפטלתחוםמחוץהנמצא,וולנטריכארגון

מתחומיהתאגדותמהווההיאגיסאמחד.מורכבמשפטיגוףהיאמפלגה"
בתחומיהפועלתחוקתיתיתידהמהווההיאגיסאמאידך.הפרטיהמשפט
.27"הציבוריהמשפט

סיעותאומפלגותכאשר,למשל,היאהציבוריהמשפטבתחוםמפלגהלפעילותדוגמא
החייםלניהול,השלטוןלמדיניותהנוגעהסכם,כלומרפוליטיהסכםעלחותמותבכנסת

במסגרת.שלטוניות28סמכויותשלולהפעלתןהשלטוןמוסדותלהרכבת,הפרלמנטריים

אלא,לעצמןפועלותהמפלגותאיןכאן.הציבוריהמשפטמתחוםנורמותעליהןחלותזו
לפינבחנתפעילותןוככאלההציבורכנאמןומשמשותהשלטוניתבמסגרתפועלותהן

,שיוויוןשל,ענייניםשיקוליםשלמידהאמות-הציבורי29המשפטשלהמידהאמות

נבעההמפלגותשלהמשפטימעמדןבשאלתההתלבטות.לב-ותום,הגינות,סבירות
להינתקהיהקשה,הפרטיהמשפטפי-עלשנתאגדוכיוון.התאגדותןמדרךבעיקר
ברורבאופןהמשפט-בתיהכריעולא,זאתעםיחד.שבהןהזההנורמטיבימהיסוד
שתחוםמורכבמשפטיכגוףאותןהותירו,וכאמורהמפלגותשלמעמדןבשאלת
מפלגותשלהתאגדותן.הציבוריהמשפטלנורמותכפוףציבוריתהחוקתיתפעילותו

נילווהכשלכך,שנימצדציבורי-החוקתיומעמדןאחדמצדהפרטיהמשפטפי-על
שלביקורתעוררו1973-ג"התשל,מפלגותמימוןחוקפי-עלהמדינהמכספימימונן

ומשפטיתציבוריתביקורתשתקוייםמנתעל,מפלגותחוקלחקיקתודרישותמשפטנים

המשפטיהכובדמרכזנעהמפלגותחוקחקיקתשעם,לינראה.הפנימיים30ענייניהןעל
.הציבוריהמשפטתוךאלהמפלגותאתוהעביר

הציבוריהמשפטתוךאלמשפטיותכישויותהמפלגותשלהנורמטיביתהתנועה

שלהיסודכלליגם,הפרטיהמשפטלכלליבנוסף,חליםהמפלגותשעלמשמעה
אוחוקתיתכיחידהבפעולתהרקלאהמפלגהעלחליםאלהוכלליםהציבוריהמשפט

בפעולתןזאתעםיחד.י3"פרטיגוף"כבפעולתהגםאלא,מהשלטוןמובהקכחלק

ניתןהמימוןמפלגותמימוןלחוק2סעיףפי-על.המפלגותבחוקכמשמעותה,מפלגה
תנאיםלגביהשהתמלאו,"מפלגה"כמפלגותמימוןלחוק1בסעיףמוגדרתוסיעה,"סיעה"ל

חוקשלמתחילתולכן.מפלגהלכלקודםהיאשהסיעההואהמימוןלמתןתנאי.מסוימים
הוראת)מפלגותמימוןחוקפי-על.כחוקהרשומהמפלגהרקלמימוןזכאיתתהאהמפלגות

עליהןאזשעד,93.11.10עדמימוןלקבלסיעותימשיכו,100ת"ס,1993-ג"התשנ,(שעה
.המפלגותחוקלפילהרשם

90/1601צ"בגגםוראה749,836(1)מהד"פ,הממשלהראש'נגסקי'רז'ז90/1635צ"בג27

.353,364(3)מדר"פ,פרס'נשליט
.59(ג"תשנ)אהמשפט"הפוליטיההסכם"כהן'נוכן.שם,שם,90/1635צ"בגראה28
.364,365'בע,27הערהלעיל,90/1601צ"בג29
ביקורתדבריגםמופיעיםשם.375,376'בע,18הערהלעיל,רובינשטיין'א:ראהזולביקורת30

.204'בע,14הערהלעיל,קלינגהופר'ה":גםראה.ברגמן'אר"ודבויים'לר"דשל
נ"ד;647-654(ן"חש-דין)חוזיםדינישלו'ג:ראהזהולענייןרשותחחיעלהחלהההלכהזו31

.441,465(1)מגד"פ,רביבnmb'נמ"בעיולסבית82/22



זהב-הר'ר38

פרטיכלעלהמנהליהמשפטאתהמפלגותעללהחילישאםספקהפרטיבמשפט

זהספקשלמקורו.תקיןציבורימינהלשלהיסודעקרונותבהפעלתלהסתפקאו,כלליו
קיומם.מהותי-דווגוףציבוריגוף,פרטיגוףביןהעליוןהמשפט-ביתשפיתחבאבחנה

בעוד,דיןפי-עלסמכויותבידםומחזיקיםציבוריותמטרותלמעןהפועליםגופיםשל
אומהותי-דומשפטיגוףשלבקיומוההכרהאתיצר,פרטייםכגופיםמאוגדיםשהם
הוא.מהותיים32-דוכגופיםמסוימותממשלתיותהברותהוכרולמשלכך.ציבווי-מעין

גופיםבאוניברסיטאותלראותבסיסאףשישוייתכןקדישא33בחברותהדין

.מהותיים34-דו
והןהפרטיהמשפטכלליהןעליויחולו,לעילכאמור,מהותי-דוהואשאופיוגוף
באופיוהתחשבותתוךיופעלוהאמוריםוהכלליםהנורמות.הציבוריהמשפטנורמות
עלוהןהפרטיהמשפטמתחוםהעקרונותעלהןהשפעהזהולייחוד,הגוףשלהמיוחד
המפלגותהיוהמפלגותחוקשלחקיקתולפניכבר.הציבוריתהמשפטמתחוםהנורמות

איןעדייןהמפלגותחוקשלחקיקתועםאומנם.משפטיתמבחינהמהותיים-דוגופים
התאגדותםיסודעדייןשהרי,"טהורים"ציבורייםלגופיםהפכושהמפלגותלומר

הציבורייםהסממניםשהצטברותלנמרניתןזאתעם.אנשיםקבוצתשלפרטיתבהחלטה

ציבוריאופילבעליאותםהופגת-החוקחקיקתלאחרשגדלההצטברות-שבהן

.לשוליהופךשבהןהפרטיכשהיסוד,דומיננטי
הדיןעםיחד,שיוצרים,הקייםבדיןמשמעותייםשינוייםמספרהכניסהמפלגותחוק
המפלגותאתהמעביריםציבורייםסממניםשלמכרעתהצטברותאותהאת,הקיים
נהנית,המפלגותבחוקגםשעוגן,הקייםהדיןפי-על,ראשית.הציבוריהמשפטלתחום
אינהמפלגה,שנית.1973-ג"התשל,מפלגותמימוןחוקפי-עלציבוריממימוןמפלגה
בפעילות,בעקיפיןאובמישרין,לעסוקהמפלגותלחוק21סעיףפי-על,רשאית

פרטייםלגופיםטבעיתלפעילותמרכזיתממסגרתמפלגהנותקהובכךעסקית-כלכלית
הכנסותהמניבהבפעילותלעסוקהרשאי,עמותהלרבותאחרמתאגידגםואובחנה
מבקרלביקורת,המפלגותלחוק(ב)13בסעיףהמפלגההוכפפה,שלישית.כספיות
האחריםהענייניםכללגביגםאלא,בההכספייםהענייניםניהוללגבירקלאהמדינה
אשר,המפלגותשלהיסודיתמהותןהיאהדבריםועיקר.המפלגותחוקלביצועהנוגעים
השלטונייםהמוסדותלכינוןכךבאמצעותומביאותהפוליטיהכוחעיקראתמגבשות

המשפטיצירתביסודשעמדהומשפטיתרעיוניתהצדקהאותה.והממשלההכנסת-

,שיוויוןשליסודייםלעיקרים,השוניםלרבדיוהשלטוןהכפפתדהיינו-הציבורי
מחייבת-נוספיםבסיסיםוכלליםהנכונהלתכליתפעולה,סבירות,הגינות,לב-תום

.449(2)מאד"פ,חשמלחכרת'נדףמיקרו86/731צ"בג32
.464(2)מור"פ,קסטנכאום'נירושליםקהילתא"גחשקדושאחברת91/294א"ע33
א"ע;354,356(1)כחד"פ,גבוההלהשכלההמוסדות'נפודים73/474צ"בג:למשלראה34

המועצה'נדובר81/131צ"בג;204(1)כד"פ,העבריתהאוניברסיטה'נאלבלדה65/319

.263(4)להד"פ,גבוההלמשכלה
492'בע,33הערהלעיל,91/294צ"בג:ראה35
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מדיניתלעוצמהבמעלהראשוןמקור"הןשכן,אלהלעקרונותהמפלגותהכפפת

.36"בארץוחברתית
מטרותלקידוםהפועלתאחרתלהתאגדותמפלגהביןההבדל,המפלגותחוקפי-על

התמודדותידי-עלהמטרותלקידוםפועלתשמפלגה,בכךהואחברתיותאומדיניות
נבדלותבכך.המטרותקידוםדרךאלאהמפרידהקוהןהמטרותלא.לכנסת37בבחירות

ומרכזותלכנסתבבחירותמהתמודדותשנמנעות,פרלמנטריות-חקןמקבוצותמפלגות
עקיףבאופןחקיקתייםלשינוייםלהביאאוהציבורדעתעללהשפיעבניסיוןפעולתןאת

.בכנסת38משלהןנציגיםידי-עלשלא

ופירוקההמפלגותחוקלפימפלגהשלהתאגדות

קיימותשכברמפלגות,המפלגותכלחייבותלתוקףהמפלגותחוקשלכניסתומעת
רישום)המפלגותמחוק.המפלגותחוקפי-עללהתאגד,בעתירלקוםשיבקשוומפלגות
הוראת)מפלגותמימוןומחוק391993-ג"התשנ,(שעההוראת)(קיימותמפלגות

לתוקףהחוקשלכניסתועםהקיימותהמפלגותעלכי,עולה401993-ג"התשנ,(שעה

רשםשלמוסדהקמתקובעהחוק.93.11.10-מיאוחרלאעדלהירשם93.4.10-ב
המשפט-ביתשופטשלכשירותתנאיבעלוהואהמשפטים-שרידי-עלהמתמנה,מפלגות

.המחוזי41
בגיריםישראלאזרחישהם,לפחותאדם-בנימאהידי-עלנעשהמפלגהייסוד

שםאתלפרטישובהלרשםהמפלגהלרישוםבקשהלהגישהמייסדיםעל.ותושביה42

מפלגהלגבי.המייסדים43שמותשלרשימהלצרףישוכןומענהמטרותיה,המפלגה
חוקשלכניסתובעתמסיעהחלקאוסיעהבאמצעות.בכנסתייצוגלהשיש,קיימת

,(שעההוראת)(קיימותמפלגותרישום)המפלגותבחוקנקבע,לתוקף44המפלגות

.204'בע,14הערהלעיל,קלינגהופר'ה'י36
.המפלגותלחוק1סעיף37
התפתחה,עצמאימחקרכשלעצמההמצדיקה,פרלמנטריות-חוץקבוצותצמיחתשלזותופעה38

החל,רבותפרלמנטריות-חוץקבוצותלמצואניתןבישראלהפוליטייםבחיים.בישראלמאוד
בקבוצותהמשך,אמוניםוגושעכשיושלוםכמומדיניותמטרותקידוםלשםשקמומקבוצות
הממשלשיטתלשינויהתנועה,לישראלחוקהכמוחוקתייםמשפטייםבנושאיםהמטפלות
החייםשלאחריםבהיבטיםהמטפלותנוספותבקבוצותוהמשךהשלטוןלאיכותוהתנועה

הנשיםשדולת,הילדשלוםעללהגנההאגודה,האדם-לזכויותהאגודהכמו,הפוליטיים
.אחרותנוספותוקבוצות

.100ג"התשנח"ס39
.100ג"התשנח"ס40

.המפלגותלחוק3סעיף14
.המפלגותלחוק2סעיף42
בתקנותנקבעו,אחריםביצועפרטיגםכמוהבקשההגשתדרך.המפלגותלחוק(א)4סעיף43

אחרותואגרותרישוםאגרתלתשלום;772ת"ק,1993-ג"התשנ,(ודיווחרישום)המפלגות
.730ת"ק,1993-ג"התשנ,(אגרות)המפלגותתקנות:ראההמפלגותחוקלעניין

פרסומומיוםשנהשתחילתוקובעשבו34סעיףשכן,93.4.10-בלתוקףנכנסהמפלגותחוק44
.92.4.9ביוםפורסםוהחוק



זהב-הר'ר40

חברישהםהכנסתחברירובבידישתוגשיכוללרישומהשהבקשה,1993-ג"התשנ
בהמשךשנראהוכפיהמפלגהתקנוןיצורףלרישוםלבקשה.'ובחתימתם5מפלגהאותה
הבקשהשהוגשהמעתימים14תוך.מסגרתואתקובעהמפלגותשחוקיסודמסמךזהו
המצאתעלהחוקמורהכן,יומייםובעיתוניםברשימותהגשתהעלהודעהלפרסםיש

כוח-ולבאיבכנסתהסיעותכוח-לבאי,המרכזיתהבחירותועדתלחברימהבקשההעתקים

הכתירותבתקופתנעשתההבקשההגשתאם,לכנסתלבחירותמועמדיםרשימות
.לכנסת46
לרישוםלהתנגד,הארץתושב,בגירישראליאזרחלכלזכותמקנההמפלגותחוק

30תוך,הנמקותבצירוף,המפלגותלרשםבכתבמוגשתלהיותההתנגדותעל.מפלגה47

בהתנגדותלדוןמוסמךהרשם.4'הבקשההגשתעלההודעהשלברשומותמהפרסוםיום
סירבוהרשםההתנגדותהתקבלהאם.לדחותהאוההתנגדותאתלקבלאםולהחליט
לבדיקת,בערעורצורךללאאף,אוטומטיבאופןהחלטתועוברת,מפלגהלרשום

-לביתברשותלערעורהרשםהחלטתניתנת,ההתנגדותנדחתה.העליוןהמשפט-בית
לרישוםמפלגהפסילתכי,עולהמכך.שניתנה49מעתיום30תוךהעליוןהמשפט
תרשםהיא,לרישוםהמפלגהנפסלהלא.העליוןהמשפט-ביתבאישוררקאפשרית
הודעהכךעליפרסםהמפלגותורשםרישוםתעודתלהתינתן,'המפלגות0בפנקס

ועדתר"וליוהכנסתר"ליוכךעלהודעהימסורוכןיומייםובעיתוניםברשומות

.'המרכזית1הבחירות
אתשירשוםלרשםלהודיעישהמפלגהעלבמענהאובתקנונהשינויכלעל

הליךטעונהממטרותיהמטרהאושמהאתלשנותמפלגההחלטתאולם,השינויים52

התנגדויות,פומביפרסום,השינוייםבדברבקשההגשתלרבות,רישוםשלמלא

התואראתלשאתרשאיתהיאהמפלגותבפנקסמפלגהשנרשמהמעת.רשם53והחלטת

צורהכלאומפלגההשםאתלשאתלואסורכמפלגהנרשםשלאגוףכל."מפלגה"
.5'ממנההנגזרתדקדוקית
.משפט-ביתשלצולפיופירוקמרצוןפירוק:דרכיםמשתיבאחתמתפרקתמפלגה

מחברישלישיםשנישלהחלטהפי-עלתעשהמרצוןהתפרקותכי,קובעלחוק27סעיף
21שלהודעהעליהשניתנההמרכזיהמוסדשלבישיבההמפלגהשלהמרכזיהמוסד

שעההוראתהוא,1993-ג"התשנ,(שעההוראת)(קיימותמפלגותרישום)המפלגותחוק45
.93.11.10עדותחולתו

.המפלגותלחוק(ג)-ו(כ)4סעיף46
.המפלגותלחוק(א)6סעיף47
5תקנהראהבהההכרעהוהליךההתנגדותהגשתדרךלעניין.המפלגותלחוק(ב)6סעיף48

.1993-ג"התשנ,(ודיווחרישום)המפלגותלתקנות
.המפלגותלחוק(ד)-ו(ג)6סעיף49
.המפלגותלחוק7סעיף50
.המפלגותלחוק12סעיף51
.המפלגותלחוק10סעיף52
.המפלגותלחוק9סעיף53
.המפלגותלחוק11סעיף54
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.ההחלטהקבלתמיוםמשבועייםפחותלאכעבורלתוקףיכנסהפירוק.מראשימים
שמפרקיםכדרךיהיהמשפט-ביתשלצולפימפלגהשלפירוקכי,קובע26סעיף

.המחוייביםבשינוייםעמותה

מפלגהלרישוםסייגים

אוממטרותיהבמטרהישאםמפלגהתרשםלא"כי,קובעהמפלגותלחוק5סעיף
ישראל-מדינתשלקיומהשלילת(1):מאלהאחת,במשתמעאובמפורשבמעשיה
המפלגהכילמסקנהסביריסוד(3);לגזענותהסתה(2);ודמוקרטיתיהודיתכמדינה
שלשילובלמעשהשהיאזושהוראה,לינראה."חוקיותבלתילפעולותמסווהתשמש

אינה,1980-ם"תש,העמותותלחוק3וסעיףהכנסת:יסוד-לחוק.7אבסעיףההוראות
במעטשונהבלשוןמנוסחתאומנםההוראה.הקייםהדיןאתמהותיתמבחינהמשנה

בבחירותמועמדיםרשימותהשתתפותהאוסריםהסייגיםשם.דאסעיףשלמניסוחו

האופיושלילתהיהודיהעםכמדינתישראל-מדינתשלקיומהשלילתמחמתלכנסת

לחוק5בסעיףזאתלעומת.עצמאייםסייגיםבשנינוסחוהמדינהשלהדמוקרטי
היסודותשניאתיחדיוהמשלבת,אחתבהוראהנכלליםאלהסייגיםשניהמפלגות

,זאתעםיחד.הדמוקרטיואופיההיהודיאופיה-ישראל-מדינתשלהקונסטיטוציונים
ידי-עלהכנסת:יסוד-לחוק.דאלסעיףשניתנההפרשנותאתישנהלאזהששונינראה
.5'העליוןהמשפט-בית

סביריסודישאםמפלגהרישוםהמונעת,5לסעיף(3)שבפיסקהההגבלההוספת
3מסעיףכאמורנשאבה,חוקיותבלתילפעולותמסווהתשמשהמפלגהכילמסקנה

מפלגותלענייןזהלסעיףפרשנותהמשפט-ביתקבעטרםכהעדאומנם.העמותותלחוק
החוקלפיאגודהרישוםלענייןהעליוןהמשפט-ביתכברפסקזאתעםיחד.פוליטיות

באמצעיםישראל-מדינתשלבקיומהלפגועמתכוונתשהאגודהנטעןכאשר,העותומני
בעברנבללה(ד)5בסעיףהמופיעהההגבלהפיסקת.רישומה56אתואסרחוקייםבלתי

היאהחוקהכנתבמהלךאך,הכנסת57:יסוד-לחוק'7אסעיףהוסףמכוחההחוק-בהצעת
שזהוהיאהמקובלתהדיעהואכןלמינימוםהסייגיםאתלצמצםהרצוןבשלהושמטה

יש,זאתעםיחד.רשימותשללגיטימית58בלתילפסילהפתחהפותחמאודרחבסעיף
הכנסתשלומשפטחוק,החוקהועדתבפניובעיקרהכנסתבפניהיואלודיעותכילציין

גישתכי,לינראה.זהבעייתינוסחאומץ,זאתולמרותהמפלגות59חוקאתשהכינה
ראויההכנסת:יסוד-לחוק'7אלסעיףהעליוןהמשפט-ביתשאימץהמצמצמתהפרשנות

.זוחדשההגבלהפיסקתבפרשנותגם

.404-384'בע,18הערהלעיל,רובינשטיין'א:ראה.7אבסעיףהסייגיםפרשנותלסיכום55
.673(4)יחד"פ,חיפהמחוזעלהממונה'נגריס64/253צ"בג56
.193ח"ה,1985-ה"תשמ,(12'מסתיקון)הכנסת:יסוד-חוק-הצעת57
.שם95שולייםוהערת393'בעמ,18הערהלעיל,רובינשטיין'א:ראה58
.27'בע,16,הערהלעיל,לדמוקרטיההישראליהמכוןח"דו59
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לביןבינומסויימתכפילותשנוצרהנראה,המפלגותלחוק5סעיףשלחקיקתולאחר

כבריעשההמפלגותשלבדיקתןתהליךואילךמעתה.הכנסת:יסוד-לחוק'7אסעיף
בדיקהמנגנוןקובעהמפלגותחוק,ואתעםיחד.המפלגותחוקלפיהרישוםבעת

רשימותאתמעמיד'7אסעיףואילו,המפלגהרישוםבעתאתתפעםהמתקיים
.לכנסתבחירותשמתקיימותעתבכלמחודשתלבדיקההמתמודדים

בשםאולהטעותהעלולבשםמפלגהתרשםשלא,הואמפלגהלרישוםנוסףסייג
להטעותכדיעדהדומהאו,הזההבשםאו,ברגשותיואו,הציבורבתקנתלפגועהעלול
רשםאםספקעולההחוקמנוסח.רשומה60שהיתהאורשומהמפלגהשללשם

המהותייםהסייגיםמחמתרקאו,בשםפגםמחמתמפלגהלרשוםלסרברשאיהמפלגות

,האחת.אפשריותפרשנויותשתיזהלעניין.5סעיףלפילרישוםמפלגההפוסלים
פגםשלבמקרהכי,היאהשנייה.כשםפגםמחמתמפלגהלרשוםשלאמוסמךשהרשם

לאואםהשםאתלשנותממנהלדרושרשאיהואאך,המפלגהאתהרשםירשוםבשם
עללצוותבירושליםהמחוזיהמשפט-מביתלבקשהרשםרשאי,לדרישהנענתה

.בהמשךזהבענייןדעתינואתנחווה.שמה61אתלשנותהמפלגה

מפלגהשלההכנסהמקורות

לאולפיומפלגהשלההכנסהמקורותשלסגורהרשימהקובעהמפלגותלחוק25סעיף
להיותשיכוליםההכנסהמקורותהםארבעה.אלהממקורותאלאהכנסותלמפלגהיהיו

.1973-ג"התשל,מפלגותמימוןחוקלפישהתקבלוכספים(2).חברדמי(1):למפלגה
שהתקבלובכספיםשמקורןהכנסות(4).מפלגותמימוןחוקלפישהתקבלותרומות(3)

משמשיםאינםאםגם,המפלגהשללפעילותהשנועדומנכסיםאו,האחריםמהמקורות

.שצהאותהלפעילותה
ההכנסהמקורשלטיבו.ומוגדריםידועיםהראשוניםההכנסהמקורותשלושת

21בסעיףנקבע25בסעיףההכנסהמקורותקביעתלצד.בירורוטעוןעמוםהרביעי

:כי,לחוק

."עסקית-כלכליתבפעילות,בעקיפיןאובמישרין,תעסוקלאמפלגה"
רווחיםהמניבהבפעילותשהיאצורהבכללהשתתףמפלגהעלאוסרזההשובסעיף

וישמסוים"משפטימותר"קיים21לסעיף25סעיףבין.עסקיתמפעילותכלכליים

בפעילותהשתתפותתהווהפעולהאיזו.נוגדותולאמשלימותכהוראותלפרשם
.קלהלאפרשניתשאלההיאהחוקפי-עלמותרתכלכליתפעולהואיזועיסקית-כלכלית
,מפלגותמימוןמחוקאוחברמדמיהכנסותהמקבלתמפלגהכי,עולה(4)25מסעיף

אלא,שוטףבאופןהכספיםאתלהוציאחייבתאינה,בתרומותוביןהמדינהמאוצרבין
בשלבשיוצאוסכומיםישמרואורזרבהשתישמרבאופןצעדיהאתלכלכליכולה

.המפלגותלחוק(ב)8סעיף61
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אתמונע21סעיףזאתעםיחד.הבחירות62בזמןוביןשוטפתלפעילותבין,יותרמאוחר

-כלכליתבפעילותלהשתתפותאלהבכספיםשימושתעשההמפלגהכי,האפשרות

החלופה.זהבאופןההכנסהממקורותבעקיפיןשינבעובהכנסותלזכותבמטרה,עסקית

ששימשוציודאוממכניםשכירותלדמיכנראהמכוונתהרביעיההכנסהמקורשל
להכנסותוכן,מסויםבזמןלפעילותהמשמשיםאינםאך,המפלגהלפעילותבמקורם
.מותריםממקורותשנתקבלוכספיםהפקדתעלמריבית

אותושימושעושההיאאיןבהםהכנסותיהכספיאתלהשקיערשאיתמפלגהכאמור
למפלגהמותרהאםברורזהאין,זאתעםיהד.הכסףערךעלתשמוראשרבהשקעה,זמן

,גבוההסיכוןברמתנאמנותקרןאוברוקרבאמצעותההוןבשוקהכנסותיהאתלהשקיע
אתלפסולאיןשכן,מסוימיםהשקעהבאפיקיבהשקעותלהסתפקעליהשמאאו

.עסקיתפעילותלכדיתגיעההוןשוקבמסגרתמסוימתברמהשפעילותהאפשרות
שלהכלכליתלפעילותסייגיםלקבועישכי,התפיסהיסודעלנחקקלחוק21סעיף
נכללהזההבלשוןהוראה.לכתמרחיקתמשמעותבעלסעיףשהואספקאין.המפלגות

.הממשלהידי-עלשהוגשה,1980משנתהמפלגותחוק-להצעתרישא19בסעיףגם
:כיהמנוחקלינגהופר.ה.י'פרופאמרזוהוראהעל

במציאות;למעשההלכההזההאיסוראתלקייםיהיהניתןאםרבספק"
מפעלים.בהןותלוייםלמפלגותקשוריםהמשקשלנרחביםמגזרים,הישראלית

או,העובדיםחברתדרךהעובדיםשלהכלליתלהסתדרותמחובריםחשובים
המנוהלותממשלתיותכחברותשהוקמואו,העולמיתהציוניתלהסתדרותצמודים

-אלהציבורייםגופיםכי,הואהמפורסמותמן.הממשלהשלבפיקוחה
-העובדיםשלהכלליתוההסתדרותהעולמיתהציוניתההסתדרות,הממשלה

,שאפשרלהאמיןאשליהזותהיה.פוליטיותמפלגותנציגיידי-עלנשלטים
הכלכליתבמציאות,השוררתהמפלגתיתלדומיננטיותקץלשים,חוקידי-על

6'".אלהגדוליםבסקטורים,הישראלית

לקביעתשהניעוהאקטואלייםהטעמיםמהםלבררניסיתיזורשימההכנתבמהלך
הטעמיםאתחיפשתי.עסקית-כלכליתבפעילותלעסוקמפלגהעלהמוחלטהאיסור
.מצאתיולאהחוקשלוהשלישית65השנייהובקריאההראשונה64בקריאהבכנסתבדיון

ההסברבדבריגםכמוומשפט66חוק,החוקהלועדתשהוכןמקצועיח"בדוגם
חוק,החוקהועדתר"יועםפה-בעלמשיחות.טעמימי6כלנמצאולאהחוק-להצעת

הניתןהבחירותמימוןכפללהוציאכחירותבזמןמפלגהרשאיתמפלגותמימוןחוקפי-עלשכן62
.החוקלפיהמדינהמאוצרלה

.206'בע,14הערהלעיל,קלינגהופר'ה'י63
.2406(ב"תשנ)124כ"ד64
.3851(כ"תשנ)125כ"ד65
.16הערהלעיל,לדמוקרטיההישראליהמכוןח"דו66
החוקבהכנתשעסקהומשפטחוק,החוקהועדתשלבפרוטוקוליםלעייןבידיעלהלאלצעריר6

אלא,הכנסתשלועדהשלבפרוטוקוליםעיוןהמונעתהכנסתבתקננןהקבועההגבלהבשל
.93.3.23ביוםהוועדהידי-עלנדחתהבחומרלעיוןשהגשתיבקשה.הוועדהבאישור
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כי,נראההחוק-הצעתמיוזמיחלקועםליןאוריאל,עשרה-השתייםהכנסתשלומשפט

מעורבותאועוסקותאשרמפלגותישכי,בסברהנעוץהאיסורלהוספתהמיידיהטעם
ווהוראההוכנסהכן-ועלכפסולהנתפסהכזופעילות.עסקית-כלכליתבפעילות
.ברורהנורמהלקביעת
נעוץגםוהואבמעלהראשונהנורמטיביתחשיבותבעלהוא21סעיףכי,לינראה
מוסדותיצירתידי-ועלהפוליטייםבחייםמרכזיחלקנוטלותשהמפלגותבתפיסה
הדמוקרטיהשליסודה.חדשהתפיסהמסמןזהסעיף.בומשתתפותהןהשלטון

ידי-עלשנוסח,הרשויותהפרדתעיקרון.רשויותהפרדתהמחייבבעיקרוןהמודרנית
שפיזורהתפיסהמתוךשלטוןיגופמספרביןכוחהשליזורפליצורנועד,68סקייהמונס
איזוניםכמחייבזהעיקרוןפורשכךיסודעל.ודיקטטורה69עריצותימנעכזהכוח

ומאזנתהאחרתברשותהכוהאתבולמתאחתכשכל,השלטוןרשויותביןובלמים70

עיקרון.הדמוקרטיתהשיטהאתשיסכן,כוחשלאחדמוקדהיווצרותלמנועכדי,אותו
השלטוןבעבר.יותררחבבהיקףהיוםנכון,השלטוןלרשויותבאשרבעברשפותחזה

,המדינהשלהכלכלייםובמשאביםבכוחגםעימויחדאלאהפוליטיבכוחרקלאהחזיק

.אזקיימיםשהיומצומצמיםמידעאפיקיבאותםהציבורעלההשפעהביכולתגםכמו
,השלטוןכוחאופוליטיכוח-שוניםכוחמוקדישלושהעללדבריותרנכוןכיום
אמצעיבאמצעותהשפעהביכולתהיינו,ודיעותמידעשבהעברתוהכוחהכלכליהכוח

לשינויילגרוםשעשויההשפעה,הציבור-דעתעלוהכתוביםהאלקטרונייםהתקשורת
מחייבתקיןדמוקרטימשטר.ואחריםתרבותייםושינוייםכלכלייםשינויים,משטר
שנוצרוהחדשיםהכוחמוקדיביןגםאלא,השלטוןזרועותביןרקלאובלמיםאיזונים

המוסדותלביןהשלטוןמוסדותביןהפרדהליצורחשובכן-על.המודרניתבמציאות
כוחמוקדהיווצרותתמנעכזוהפרדה.התקשורתמוסדותלביןאלהוביןהכלכליים

לחוק21סעיף.שחיתותשלוסכנהזריםשיקולים,אינטרסיםעירובתמנעובעיקרמסוכן
גורםמהותיתמבחינההמהוות,המפלגותאתמנתקהואבאשר,זוגישהתואםהמפלגות

.עסקיים-הכלכלייםהחייםמן,השלטוןגורמיביןמרכזי
התאגדותאינהשהמפלגההתפיסהעםגםאחדבקנהעולה21שבסעיףהאיסור

שלהיסודכלליפי-עלשתפעלענייןיששלציבור,ממלכתיתמעיןהתאגדותאלאפרטית
עםלמעשההתקבלהזוגישה.תקיןמינהלשלקריטריוניםפי-ועלהציבוריהמשפט

687,6.ch,118001Montesquieu The spirit of The Lawsמיוחסהעיקרוןשלניסוחו

האנגליהפילוסוףידי-עלהרעיוןנוסח17-הבמאה,לפניוקודםשכברפי-על-אף,יה"למונטסק
.לוקון'ג

שללכוונתובאשרהחוקריםביןויכוחנטושהרשויותהפרדתעיקרוןשלמשמעותובדבר69
ליצירתהיתהשכוונתואו,תפקידיםשלנוקשהחלוקהקובעהעיקרוןהאם-מונטסקייה

ביצירתהטעםכי,ברורכךאוכך.הרשויותשלוששלסמכויותיהםביןובלמיםאיזונים
.ודיקטטורהלעריצותשיובילכוחמוקדהיווצרותלמנועברצוןנערןהעיקרון

היוםהמקובלתהפרשנותהיאובלמיםאתונים.ליצורכמכוונתמונטסקייהשלתורתופרשנות70
שיטהבחוקהשיצרו,האמריקאיתהחוקהשלהמייסדיםהאבותגםתורתואתהבינוזוובצורה

.השונותהרשויותביןוכלמיםאמוניםשל
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שינהזהחוק.".המדינהמאוצרמימוןלמפלגותשהקנה,מפלגותמימוןחוקשלחקיקתו
הישראליתלמפלגהוהעניקהמדינהלביןהמפלגהביןהיחסיםמערכתאתיסודיבאורח
,זהמהלךהשלימוהמפלגותלחוק21-ו25סעיפים.71"הציבוריבמשפטמיוחדמעמד
אחריות.הציבורעלהמפלגהשלהכלכלילמימונההעיקריתהאחריותמוטלתעתהשכן
למטרות,הגינות,שיוויוןשלמידהאמותפי-עלתפעלהמפלגהכי,הציבוראתמזכהזו

גםאלא,שלטונית-המעיןפעולתהבמסגרתרקלאהגינותמתוךלב-בתום,הראויות
.הפרטיתבפעולתה

במפלגההפנימחםהחייםניהול

בחוקלקבועהאם,היתההמפלגותחוקחקיקתבעתשנדונוהמרכויותהשאלותאחת
לחייבאםהשאלה.המפלגהשלדמוקרטיומבנהארגוןהמחייבותמפורשותהוראות
אשרמדינות.יסודיתשאלההיאדמוקרטייםבהליכיםהפנימיתבזירתהלפעולמפלגה
כך.פנימיתדמוקרטיההמחייבותהוראותגם,המקריםברוב,כללולמפלגותחוקחוקקו
התפיסה,ואכן.ונצואלהשלובחוקהספרדיבחוקוכןמפלגותעלהגרמניבחוקנעשה
גםכךיסודועללשלטוןהציבורביןהמתווכיםממלכתייםמוסדותבמפלגותהרואה
.פנימיתהדמוקרטיהחובתקביעתמצדיקה,ממלכתימימוןלהםמעניקה

,נבחרמוסדיהיהמפלגהלכלכי,שקבעההוראהכללההמפלגותייחוק-הצעת
אחתלפחותוחשאיותשוות,כלליותכבחירותהמפלגהחכריכללידי-עלשייבהר
כללבהשתתפותמוקדמותבחירותשלהליךלקבועהיאאחרתאפשרות."שניםלחמש

מחמתלאמופיעותאינןהן.המפלגותבחוקמופיעותאינןאלההוראות.המפלגההברי
אתלקבלוהרצץפוליטיאילוץמשוםאלא,ענייניםמטעמיםלגביהןהסכמה-אישהיתה
.פשרה75שלתוצאההואהחוקזהבעניין.רחבפוליטיקונסנזוסשלבסיסעלהחוק
שלעניינההם,המפלגהשלהפנימיתבזירהההליכיםשקביעת,הגישהאתאימץהחוק

ייקבעולכנסתלבחירותמפלגהמועמדי"כי,לחוק16סעיףקובעכן-על.המפלגה
שלושההפחותלכליהיולמפלגהבי,מחייבהחוקכןכמו."בתקנוןשיוגדרבהליך

.370'בע,18הערהלעיל,רובינשטיין'א71
המכוןח"דו:ראהזהלענייןוכןאחרותבמדינותמפלגותחוקיעלכלליהשוואתילמחקר72

במדינותמפלגותבחוקיפנימיתדמוקרטיהלעטין;16הערהלעיל,לדמוקרטיההישראלי
.18'בע,שםראהאחרות

.106ח"ה,1992-ב"התשנ,המפלגותחוק-הצעת73
.(א)9סעיף,שם74
אתמשקפיםהחוקשלוהשלישיתהשנייהבקריאהכדיוןרובינשטייןאמנוןכ"חשלדבריו75

אנחנושגםהיאהאמת":אמרוכך.אלההוראותקביעתללאהחוקבקבלתהמרכזיהשיקול
,המפלגותשלהדמוקרטיהארגוןלגביבסיסייותרמשהוייאמרהמפלגותשבחוקרוציםהיינו
והןהחרדיותהמפלגותעםגם,רחבבקונסנזוסורקאךלכנסתלהביאאפשרכזהחוקאבל

,הוועדהר"יוצדק,לדעתי,לכן.הדמוקרטיהמבנהלגביאיזכורכללהכנסתתוקףבכלהתנגדו
הוא,המליאהלאישורחוקשוםלהביאולאהאידאליהחוקעלולהתווכחלהמשיךשבמקום

(ב"תשנ)125כ"ד)."בכנסתהמיוצגותהסיעותכלעםרחבמשותףלמכנההזהבענייןהגיע
3851).
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החלטותוביצועהמפלגהענייניניהולעלהמופקדגוף,מרכזימוסדשיכללומוסדות
ומשאיר,אלהמוסדותחבריייבחרוכיצדקובעהואאין,זאתעםיחד.לביקורת6זומוסד
ייבחרוכיצדתקנונהבאמצעותקובעתהמפלגה,כאמור.המפלגהי7לתקנוןזאת

בבחירותייבחרומועמדיהכיהמפלגהקבעהאםאולם,לכנסתבבחירותמועמדיה
המוקדמותהבחירותעללהחילהמפלגותלחוק17סעיףמחייב(פריימריס)מוקדמות

בחירותעריכתמחייבאשר1954-ד"התשי,ציבורייםלגופיםבחירותחוקהוראותאת

ניתןמפלגהלבקשתכי,קובעהמפלגותלחוק22סעיף.והוגנותמבוקרות,מסודרות
הבחירותחוקאת,המפלגהשלהכלליתלועידההנערכותהבחירותעלבצולהחיל
הבחירותחוקאיפשרכןלפנישגםמשום,ממשיחידושאיןבכך.ציבורייםלגופים
למוסדהנערכותבחירותעלהוראותיואתמפלגהבקשתלפילהחילציבורייםלגופים

כלעללהחילמחייבהמפלגותלחוק23סעיף,לכךבנוסף.המפלגהאשלממוסדותיה
לגופיםבחירותמחוק12עד8סעיפיםאתהמפלגהשללמוסדבחירותשלהליך

לחוק(א)2בסעיףשכן,ממשיחידושאיןבכךגם.בחירותעבירותהקובעים,ציבוריים
בחירותעליחולומהחוק11עד8סעיפיםכי,בעברנקבעכברציבורייםלגופיםבחירות

אך,המפלגהבתקנוןהקבועיםלתנאיםכפופהבמפלגההחברותגם.מפלגהשללמוסד
חברלהיותרשאיכי,קובע20סעיף.מחייביםראשונייםהסדריםהחוקקבעזהבעניין

הםאפילו,אחרתמדינהותושבקטין.הארץותושבבגירישראליאזרחרקבמפלגה
ניתנתואינהאישיתהיאהחברות.במפלגהחבריםלהיותרשאיםאינם,המדינהאזרחי

החבריםלרבות,הבריהכלשלרישוםלקייםהמפלגהאתמחייבגםהסציף.להעברה
.במפלגהלרישוםלכאורהראיהמהווהזהורישוםבסניפים
אלאחברלהיותאדםעלאוסר,לחוק20-ו15בסעיפיםשנקבע,וחשוביסודיכלל
אתהכוללובמערךבמפלגהחברלהיותארםרשאי,זאתעםיחד.בלבדאחתבמפלגה
דוגמא.ציבורלחוגיאולמפלגותאולמפלגהמשותפתבמסגרתכלומרמפלגהאותה

,צ"ר-מפלגותמשלושהמורכבת,צ"מרסיעת,למשלהיאכזומשותפתלמסגרת

במסגרתחברגםלהיותרשאיהמפלגותמשלושאחתכלחבר,לפיכך.ושינוים"מפ
לחוק28בסעיףברובןהמופיעותהוראותמקבוצתחלקהואזהכלל.להןהמשותפת
אנשיםגיוסשלתופעותולמנועבמפלגותהבחירותטוהראתלהבטיחשנועד,המפלגות
הצטרפותאואחראוזהלמועמדלעזורכדירקשונותבמפלגותפנימיותלבחירות
.בלבדניאישייםמשיקוליםשונותלמפלגות

.המפלגותלחוק18סעיף76
אוהנהלהחברייבחרלאלביקורתהמוסדכחברלפיו,לחוק19בסעיףהקבועהלהוראהכפוף77

.דין-ביתחבר
.1980-ם"תיב,(2'מסתיקון)ציבורייםלגופיםבחירותלחוק2סעיףפי-עלזאת78
כ"דהמפלגותלחוקהראשונהבקריאהפורזאברהםכ"חבדברישניתנודוגמאותלמשלראה79

2408'עמ,92.1.20מיוםבדיון
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המפלגהתקנון

לחוק(א)14סעיף.המפלגהמתנהלתפיו-עלהמרכזיהמסמךהואהמפלגהתקנון
:כי,קובעהמפלגות

."פיו-עלתתנהלוהיאתקנוןיהיהלמפלגה"
חובהמפלגהעלמטילזוובדרךהתקנוןיכלולהוראותאילובמפורטקובע(ב)14סעיף
ומועדיםסדרים,מוסדות,הליכיםפי-ועלומאורגנתמוסדרתבדרךענייניהאתלנהל

אתמחייבתהיאשכן,חשובשינוימהווהזוהוראה.בתקנוןברורבאופןשייקבעו

המפלגהמוסדותסמכויות,וחובותיהםהחבריםזכויותאתמראשלקבועהמפלגה

,לכנסתבבחירותהמפלגהמועמדישלקביעתםדרך,הארץבאזוריהמפלגהוסניפי
לפיהמפלגהלניהולוהוראותבהםהדיוןוסדריהמפלגהמוסדותהתכנסותמועדי
.החוקהוראות
המניעיםאחדהיה,לניהולהמסודרתדרך,תקנונהבאמצעות,לקבועמפלגהחיוב

כ"חתיארלפתורזהחיובשבאהחמורההתופעהאת.המפלגותחוקלחקיקתהמרכזיים

:כךהראשונהבקריאהבכנסתהדיוןבעת,החוקמיוזמיאחד,שחלמשה

;מומןנבחרולא,המתקיימיםאלה,הקיימיםאלה,מפלגותשלרביםמוסדות"

המפלגותאתהמנהיגיםאלהמביןורבים.בחסרלוקההיתהבחירתם,נבחרוואם
.%"ממנולהימנעשצריךעונשאיזההבחירהשלההליךבעצםרואים

אינושהתקנוןאותקנוןהגישהשלאמפלגהשלדינהמהקובעאינוהחוק,זאתעםיחד
בפנקסרישוםטעונהמפלגה.לחוק14סעיףפי-עלהמחוייבותההוראותאתכולל

הרשםאםקובעאינוהחוק.המפלגהי8תקנוןאתלצרףעליההרישוםולבקשתהמפלגות

לחוק8-ו5מסעיפים.תקנוןהיעדראובתקנוןפגםמחמתמפלגהלרשוםשלאמוסמך
לסרבהרשםרשאישבהתקיימםמפלגהלרישוםסייגיםסוגישניקיימיםכי,נראה

לפילרישוםאותההפוסלים,במעשיםאובמטרותנערןהאחדהסייג.מפלגהלרשום
,ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראל-מדינתשלקיומהשלילתהכוללים,לחוק5סעיף
השניהסייג.חוקיותבלתילפעולותכמסווהבמפלגהשימושועשייתלגזענותהסתה
הציבורבתקנתלפגוע,להטעותהעלולשםשיהיהשאסור,המפלגהשלבשמהנערן

כאשר.להטעותכדיעדאחרתמפלגהשללשםדומהאוזההלהיותאווברגשותיו

פגםבהנפלאם.ואכיפהבדיקההליךהחוקקובע,אלהסייגיםסוגימשניאחדמתקיים
.בשםפגםבהנפלאםהדיןהוא,המפלגהתרשםלא5סעיףלפימעשיםאובמטרות
נרשמהאם,הסעיףלפי.מסויםקושילחוק(ב)8סעיףמעוררבשםלפגםבאשר
עשתהלאואםשמהאתלשנותממנהלדרושרשאיהרשם,לרושמושאיןכשםמפלגה

השאלה.כןלעשותעליהלצוותבירושליםהמחוזיהמשפט-מביתלבקשרשאיהוא,כן
מהלצורך,בשםפגםמחמתמפלגהרישוםברורהבלשוןאוסר(א)8סעיףאם,היא

.2406(ב"תשנ)124כ"ד80
.המפלגותלחוק12-ו4סעיף81
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כשירותבדיקתשלהפרוצדורליבתהליךנעוץהפתרוןכיייתכן?(ב)8סעיףמופיע
,הרשםבפנימפלגהלרישוםהתנגדותשלתהליךקובעלחוק6סעיף.לרישוםהמפלגה
סעיףכי,היאאחתפרשניתאפשרות.לרישוםהמפלגהבכשירותהרשםמכריעבמהלכו

שבשםוהפגםהשםמחמתמפלגהלרישוםהתנגדותתהאלאבו,מצבצופה(ב)8
דרישהבאמצעותמתקןהליךהסעיףקובעכזהבמקרה.הרישוםלאחרבדיצבדיתעורר

המפלגהרישוםאתימנעלאבשםשהפגם,היאאחרתפרשניתאפשרות.שםלשינוי
.(ב)8בסעיףהקבועבהליךיתוקןהפגםאך,מלכתחילה
פגםוביןתקנוןהיעדרשלפגםבין,שבתקננןלפגםהנוגעבכליותרעודקשההבעיה
כי,במפורשקובעאינוהחוק.לחוק14סעיףלפיההוראותכלאתכולללאשהתקנון

מפלגהשלכלמחייבהואזאתצםיהד.מפלגהלרישוםסייגהואבתקנוןפגםאוהעדר
קובעאינוהסעיף.מפלגהלרישוםלהתנגדרשאיאזרחכל,6סעיףפי-על.תקנוןיהא
מניעתמצדיקתקננןשלפגםהאם,היאוהשאלה,להתנגדותטוביםטעמיםמהם

חוקאתתיקןהמפלגותלחוק31סעיף,אחדמצד.קשההשאלה.מפלגהשלרישומה
אלא,לכנסתבבחירותלהתמודדיכולהאינהמועמדיםרשימתומעתה,לכנסתהבחירות

מונעיםבתקנוןופגםבשםפגםכי,מסקנה.המפלגותחוקלפיכמפלגהנרשמהאם
להיבחרהאזרחשלהיסודזכותעלנוספיםסייגיםהטלתמשמעותהמפלגהרישום
לחוק5בסעיףשכבר,בלבדחיוניותלמגבלותכפוףלקיימהשישוכות.ולבחור

ביסודהמטרהשנימצד.הכנסת:יסוד-לחוק.לאבסעיףלקבועמעברהורחבוהמפלגות
הציבורימעמדןבשלמפלגותשלותקינהמסודרתלפעולהלגרוםהיאהמפלגותחוק

.ייושמוהחוקשהוראותלדאוגוישוהמשפטי
,היאאחתאפשרות.דרכיםמשתיבאחתזומשפטיתהתלבטותלפתורשיש,לינראה

למנועסמכותהמפלגותלחוק6סעיףלפי,העליתהמשפט-ביתבאישור,לרשםכי
,דהיינו,כןלעשותחובהאיןאך,בתקנוןאובשםפגםמחמתגםמפלגהשלרישומה
תוגשאם,למשלכך.הדעת-שיקולאוהסעדיםלתחוםהסמכותמתהוםתעבורהבעיה
מחמתגםרישוםלמנועהצדקהתהאהבחירותבתקופתשלאמפלגהלרישוםבקשה
ולהגישהנדרשיםהשינוייםאתלהכניסתוכלהמיועדתוהמפלגהובתקנוןבשםפגמים
בקשהתוגשאם,זאתלעומת.ולבחורלהיבחרהזכותשתיפגעמבלי,מתוקנתבקשה
חדשותמפלגותלובסמוךאושבוהזמןוזהו-בחירותבתקופתמפלגהלרישום
שלמניעהיצדיקוולאייתכן,כשםאףואולישבתקנוןפגמים-כללבדרךנוסדות
ואפשרותהפגםחומרתאתלשקולמקוםיהיההדעת-שיקולהפעלתבמסגרת.הרישום
שלרישומהלמנועסמכותאיןבשםאובתקנוןפגםשבשל,היאאחרתאפשרות.תיקונו
יתוקןבתקנוןפגם.המפלגותלחוק(ב)8סעיףלפיבהליךיתוקןבשםפגם.מפלגה

.המפלגהשלרישומהלאחררגיליםמשפטייםסוגדיםבאמצצות

המפלגהתקנוןשלהמשפטימעמדו

סעיף."פיו-עלתתנהלוהיאתקנוןיהיהלמפלגה"כי,קובעהמפלגותלחוק(א)14סעיף
התנאיםאתכולליםוהםלכלולמפלגהכלתקנוןשחייבההוראותאתמפרט(ב)14
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;החבריםשלוהחובותהזכויות;ממנהוהוצאתםהשעייתם,למפלגהחבריםלקבלת

;המשמעתואמצעיהמפלגהחברנגדמשמעתייםהליכיםבדברוסדריםמוסדות

,תפקידיהם,המפלגהמוסדותקביעת;הארץבאזוריהטפלגהסניפישלהסמכות

בבחירותהמפלגהמועמדישלקביעתםודרך,פעולתםודרכיסמכויותיהם,הרכבם
ענייניניהולברברוהוראותבהםהדיוןוסדריהמפלגהמוסדותהתכנסותמועדי;לכנסת

'נהישראליתהעבודהמפלגתבענינןהמנחההדין-בפסק.המפלגותחוקלפיהמפלגה
תקנוןכלכדיןמפלגהתקנוןשלדינוכי,נקבעהמפלגותחוקקבלתלפנישניתן,לוין82

לביןהחבריםוביןחבריהלביןהמפלגהביןחוזהמהווההואכלומר,מאוגדגוףשל
-שביתהמפלגהחברירשאיםמיוחדותנסיבותבהעדרכי,קבעהמשפט-בית.עצמם

בהליךוביןבתקנוןהוראהשהופרהלאחרבין,התקנוןהוראותאתיאכוףהמשפט
מפלגותתקנונינאכפו,זהדין-פסקבעקבות.התקנוןשלצפויההפרהלפנימקדים

.8'שבשיגיהכדברכמעטהמשפט-בתיידי-על
מפלגהתקנוןשלהמשפטימעמדואיןהמפלגותחוקשלקבלתומעתכי,לינראה
לראותאין.עצמםלביןבינםהחבריםוביןלחבריההמפלגהביןחוזהבהיותומתמצה
מסמךהוא,עצמההמפלגהכמו,התקנון."קואליציוניאופוליטיהסכםגםבתקנון

,עצמםלביןהחבריםוביןלחבריההמפלגהביןחוזההואמשפטיתמבחינה.מהותי-דו
.הציבוריתהמשפטתחומיבתוךונטועציבוריאופיבעלמסמךהוא,זאתעםיחדאך

התקנוןשלמהותוגםצומחת,מהותי-דו,ממלכתימעיןכגוףהמפלגהשלממהותה
כלליגםעליולהחילמתחייבמכאן.המפלגהמתנהלתפיו-עלהיסודמסמךשהוא

תקנוןכן-על.וסבירותםיושרוכללילב-ותוםהגינותכלליובהםהציבוריהמשפט

שימנעצוהעבודהכמפלגתחבריםשניביקשומקרהבאותו.265(2)לאד"פ,76/189א"ע82
ייבחרושאלהמבליהעבודהמפלגתבוועידתציריםשלרשימהלהרכיבהמפלגהממרכז

המשפט-בביתהן.המפלגהחוקתשקובעתכפי,כלליותכבחירותהמפלגהחבריכללידי-על
התערבותבכךראהלאהמשפט-וביתהבקשהנתקבלההעליוןמשפט-בביתוהןהמחוזי
לביןכינהכהסכםהמפלגהחוקתהוראותלקיוםדאגהאלא,מפלגתיפניםפוליטיבוויכוח
.חבריה

לא),'ואחפת'נאבירן('חי)(87/4913'המ)87/617א"ת:הדין-פסקיהםלכךדוגמאות83

לפירוט.(פורסםלא),'ואחי"באישראלאגודתהסתדרות'נשוורץ88/494פ"ה.(פורסם
המכוןח"דוראהמפלגותבנושאהפסיקהשלומעניינתמקיפהלסקירהוכןאלהדין-פסקי

.16הערהלעיל,לדמוקרטיההישראלי
הישראליהמכוןח"בדוהועלתהקואליציוניאופוליטיהסכםהואשהתקנון,זוגישה84

,מפלגהבתוךסיעות,מפלגותביןהסכםהואפוליטיהסכם".16הערהלעיל,לדמוקרטיה
למבנהו,השלטתלמדיניותהנוגעציבוריותמשרותבעליאוציבוריותלמשרותמועמדים
אתזהלענייןראהוכן.28הערהלעיל,כהן'נ:ראה)."שלטוניותסמכויותשלהפעלתןולדרכי
כמסמךהואהתקנוןשלעיקרוכילינראה.(836'בע,27הערהלעיל,90/1635צ"בבגההגדרה
בחלוקתעוסקהואואיןשונותמפלגותביןהסכםהואאין.מפלגהשלניהולהדרךאתהמסדיר
.השלטףבמדיניותאושלטוניותסמכויות

.27הערהלעיל,90/1601צ"בגהשווה.הפוליטילהסכםדומההואזומבחינה85
.עובדיםארגוןשלכתקנוןההסתדרותלחוקתבאשרשנקבעהמשפטילמעמדזאתהשווה86

קבע,197'וע"פד,הכלליתההסתדרות-מרקוביץ5-1/להע"דבבענייןהדין-כפסק
אין,העבודהבמשפטההסתדרותשלהמיוחדמעמדהבשלכי,לעבודההארציהדין-כיח
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דיניידי-עלאףאלא,הפרטישבמשפטהחוזיםדיניידי-עלרקנשלטלאהמפלגה
החוזיםדינייגברוומחיהציבוריהמשפטכללייחולומתיהשאלה.הציבוריהמשפט
בעוד.מצוא87לעתלהשאירהומוטבזורשימהמתחוםחורגתהיא,קלהאינההרגילים
תקנוןשלהמשפטילמעמדובאשרתפיסהשינוימצדיקההמפלגותחוקשקבלת
חוקלאחרגם,ותתבצעשתמשיךראויהתקנוןהוראותשאכיפתלינראה,המפלגה
שנצברהניסיוןיסודעלגםזאת.הרגיליםהמשפט-בתיבפנימשפטיבהליך,המפלגות
ידי-עלהתקנוןהוראותלקיוםבנוגעדין-פסקימספרניתנובהםהאחרונותבשנים
.8'הרגיליםהמשפט-בתי

הפחמיותהבחירותטוהרוהבטחתהמפלגותביקורת

כי,קובעלחוק(ב)13סעיף.המדינהמבקרלביקורתהמפלגהאתמכפיףהמפלגותחוק
המדינהמבקרחוקלפימבוקרגוףלגבילושהוענקוהסמכויותכליהיוהמדינהלמבקר

המפלגהשלהכספייםהענייניםלניהולהנוגעבכל1958-ח"התשי,[משולבנוסח]

כי,הקובעלחוק24סעיףלכךמתווסף.המפלגותבחוקהאמורבביצועהקשורובכל
עד.המדינהמבקרהנחיותלפיחות"ודומאזנים,חשבונותספרילנהלחייבתמפלגה

מימוןחוקבמסגרתמפלגותעלביקורתסמכותהמדינהלמבקרהיתההמפלגותלחוק

הכספייםענייניהכללניהולבנוגעכלליתביקורתסמכותלמבקרניתנתמעתה.מפלגות
משמעותרבשינויהוכנסבכך.המפלגותבחוקהאמורכללביצועבאשרוכןמפלגהשל

אתתואמתמפלגותעלהביקורתהיקףהרחבת.מפלגותעלהמדינהביקורתבהיקף
,ציבורייםמוסדותאלא,וולנטרייםפרטייםשאינםגופיםבמפלגותהרואההתפיסה
.והראויהתקיןבתיפקודםענייןיששלמדינה
הוראותשורתהמפלגותחוקקובע,מפלגותעלהמדינהביקורתהרחבת.בצו

20-ו15סעיפיםפי-על.במפלגותהפנימיותהבחירותטוהראתלהבטיחשמטרתן

שלשורהקובעלחוק28סעיף.אחתבמפלגהכחבראלאלהירשםרשאיאינואדם,לחוק
דמיאחראדםעבורלשלםאוסרהסעיף.במפלגותהפנימיותהבחירותבנושאעבירות
הוא.פנימיותבבחירותהצבעהזכותהמקנהאחרתשלוםכלאו,התפקדותאו,חברות
למנועאו,הנאהטובתהבטחתתוךלהצביעהצבעהזכותבעלעללהשפיעלנסותאוסר
אוסרהוא.לכךוכאישאינולמיהצבעהוכותלהקנותאו,הצבעהוכותלקבלמאדם

לשנות,כדיןשלאהקולותבמנייןלהתערב,פנימיותבחירותשלהסדירלמהלךלהפריע

,אחתמפעםיותרפנימיותבבחירותלהצביעאוסרהוא,הצבעהזכותבעלישלרשימה

כלליםפי-עלביקורתלגביהיקיםהדין-ביתאלא,בלבדוולונטריפרטיארגוןבהלראות
לחבריוהארגוןבקהסכםרקשאינו,לתקנונהבאשרהדיןוהואהציבורימהמשפטהשאובים
.המנהליהמשפטכלליאתובפירושועליולהחילשישמסמךהואאלא,עצמםלביןוביניהם

לאמורהשווהוכן.33הערהלעיל,91/294א"עאת,המחייביםבשיניים,ראהזהלענין87
.27הערהלעיל,בסקי'ודרזשליטהדין-בפסקי

.16הערהלעיל,לדמוקרטיההישראליהמכוןח"דואתראהזולסקירה88
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כוזבתהצהרהלתתאוסרוהואבהצבעתובוחרעללהשפיעכדישוחדלהציעאולתתאו

,לקוותיש,אלהחדשותעונשיותהוראותקובץ.במפלגהחברות-איאוחברותבעניין
,במפלגההמתנהלותפנימיותבחירותעלכדיןשלאלהשפיעניסיוןשלתופעהכלימנע

.אחרתדרךבכלאובוחריםרכישתאו"קולותקבלנות"שלבדרךבין

מוקדמותבחירותמימון

חוק-בהצעתהכנסתשלומשפטחוק,החוקהוערתדנה,זורשימהכתיבתבעת
חוק-הצעתשלמקורה.1993-ג"התשנ,(מוקדמותבחירותמימון-תיקון)המפלגות

בכנסתרובינשטייןואמנוןפורזאברהםהכנסתחברישהגישו,פרטיתחוק-בהצעתזו
לפי.המפלגותחוקנחקקבטרםעודמפלגותמימוןלחוקתיקלבהצעת,עשרה-השתיים
שלהמימוןסוגייתאתשיסדירו,הוראותשורתהמפלגותלחוקיתווספו,זוחוק-הצעת
העומדמועמדכלעלחלההתיקוןהצעת.מפלגתיותפניםבבחירותמועמדיםבחירת

הבחירהאםביןוזאת,המפלגהמטעםמשרהאולתפקידאובמפלגהלתפקידלבחירה

מועמרים.המפלגהממוסדותמוסדידי-עלאו,המפלגהחבריכללידי-עלנעשית
מפלגוהמימוןחוקפי-עלממלכתימימוןמקבליםאינםבמפלגותפנימיותבבחירות
.המועמדשלהבחירותמערכתלמימוןהתרומותנושאאתמסדירההתיקוןוהצעת

קבלתלמעט,לארץ-בחוץאובארץמתאגידתרומהקבלתתיאסר,'החוק9-הצעתפי-על
קובעתוכןכיחידיםמתורמיםתרומותקבלתההצעהמגבילהכן.עצמהמהמפלגהסיוע
שרשאי,כסףלסכומיתקרהוכןלקבלמועמדשרשאי,תרומותשלמכסימוםתקרת
למימוןגםמתייחסתההצעה.הפנימיותהבחירותמערכתבמהלךלהוציאמועמד
ראששללתפקידלבחירהעצמוהמעמיד,מפלגהחברשלפנימיותבחירותמערכת

יהיה,כזהבמקרה,ההצעהפי-על.המפלגהראש-יושבאוהמפלגהמטעםהממשלה

.אחרתמשרהאותפקידלכללמועמדהמותרהסכוםכפללהוציאהמועמדרשאי
מערכתלמימוןאלא,בתרומותשימושהאוסרותנוספותהוראותכוללתההצעה

היאכן.החוק-הצעתלפיהמותרעלבעודףשנתקבלותרומותהחורתומחייבתהבחירות
נפרדבנקחשבוןבאמצצות,שקיבלהתרומותשלחשבתלנהלמועמדכלמחייבת
שללביקורתתעמודהחשבונותומערכת,המפלגותרשםשיוציאלהנחיותובהתאם
שללביקורתהמוסדאתהחוק-הצעתמחייבתכן.המפלגהשללביקורתהמוסד

ההוראותמילויעלח"דובחירותמערכתכלבתוםהמפלגותלרשםלמסור,המפלגה
.חות"הדובפרסוםהרשםאתומחייבההמועמדיםידי-עלהמפלגהובתקנתזהבחוק

פסילתוהכוללות,החוקהוראותעלשעברמועמדכלפיסנקציותקובעתגםההצעה
.פליליתעונשיןעבירתוכןהמפלגהידי-עלבחירתווביטול

ומשפטחוק,חוקהלוועדתשהוכןנוסחעלמבוססיםהתיקתלהצעתבאשרהמובאיםהפרטים89
.93.3.23ליוםנכוןשהואכפי
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סיכום

אינההמפלגהכי,התפיסהאתמיישםהחוק.חדשהמשפטיתמציאותיצרהמפלגותחוק
נפרדבלתיחלקשהוא,ממלכתימעיןגוףמהווההיאאלא,בלבדוולנטרי-פרטיארגון

גםשאומצה,זוגישה.ומרכזיחשובתפקידבהםונוטלבמדינההציבורייםמהחיים
התייחסותמחייבת,השנייההעולםמלחמתלאחרבעולםאחרותדמוקרטיותבמדינות
המשפטבשדהרקלאמשפטיתמבחינהנטועההמפלגה.למפלגהשונהמשפטית

ניהולועלפעולותיהעל,עליהלהחילוישהציבוריהמשפטבשדהבעיקראלא,הפרטי
לתכליתפעולה,יושר,הגינותשלכללים,הציבוריהמשפטכלליאתהפנימייםענייניה
.וסבירותלב-תום,הראויה
אתלנהלמפלגותהמחייבותהוראותבושולבולאשכן,פשרהשלתוצרהואהחוק
המפלגותאתמחייבהואזאתעםאך,מלאיםדמוקרטייםבהליכיםהפנימייםחייהם
התקנוןשהוא,המפלגהשלהיסודבמסמךלניהולםהכלליםאתמראשלעצמןלקבוע

כימבטיחהחוק.נושאיםשלחשובהבשורההוראותלכלולהתקנוןאתמחייבוכן
פנימיותבבחירותעבירותשלשורהוקובעמסודרבאופןיתנהלוהפנימיותהבחירות
.הבחירותטוהראתשיבטיחו
מצטרףוהואבישראלהדמוקרטייםהחייםבשיפורחשובהישגהואשהחוקספקאין
.בישראלומשפטיתמשטריתמהפכהשיצרויסוד-וחוקיחוקיםלשורת




