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תקציר
הערכת היושרה במפלגות בישראל שנעשתה בדוח זה מראה כי הן מדורגות בדירוג בינוני )60 מתוך 

100(, אך הדירוג הוא מהנמוכים בין המוסדות שדורגו כאן )שרטוט 20(. בישראל יש מערכת חוקים 

המסדירה את פעילות המפלגות. חוק המפלגות, התשנ"ב–1992 הוא חלק ממערכת חוקים אשר 

כדי לאפשר את תפקודן  דרכי מימונן,  ולהסדיר את  שנועדו להסדיר את הליך הקמת המפלגות 

ומתחייב מעקרונות  הדמוקרטיה  הינו תמציתה של  מפלגות  החופשי של  וקיומן  היות  העצמאי. 

באופן  המחוקק  של  יתרה  בהתערבות  לפגם  טעם  שקיים  הרי  ההתאגדות  וחופש  הביטוי  חופש 

תאגידים  של  מעורבות  למניעת  דרכים  כמה  לעגן  דואג  החוק  זאת,  עם  המפלגות.  של  פעילותן 

ובעלי הון חיצוניים בהתנהלות המפלגות, בייחוד בהיבט של השפעה פיננסית. מן הדו"ח עולה כי 

למפלגות יש קשיים גדולים בתחום המשאבים ורבות מהן חייבות סכומים נכבדים לבנקים. בפועל, 

רבה. לשם  אינה  פוליטיות  זרים במפלגות  גורמים  במניעת מעורבות  כי אפקטיביות החוק  נראה 

כך, בין היתר, נחקק חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, המאפשר להן לקבל מימון מהמדינה. יש 

הטוענים כי חוק מימון מפלגות אמנם נועד לסייע למפלגות אך בפועל הוא מפלה לרעה מפלגות 

חדשות וקטנות בייחס לגדולות והוותיקות. ההפליה היא באופן שמגביל את נגישותן של המפלגות 

החדשות לציבור ואת יכולת גיוס ההון העצמית שלהן. כללית, משתמע כי עצמאות המפלגות ואי-

תלותן בגורמי מימון והשפעה חיצוניים, אינה רבה.

שרטוט 20: תוצאות הערכת המפלגות

אולם,  הפיננסי.  מצבן  על  מידע  לציבור  למסור  מפלגות  מחייב  מימון  חוק  השקיפות,  מבחינת 

בפועל המפלגות משקפות אך ורק את המידע הבסיסי החייב פרסום על פי בחוק. הן נוטות שלא 

לחשוף לציבור כספי תרומות וחריגות פיננסיות. מבקר המדינה משמש כ"שומר הקופה" בתחום 

זה. נראה כי יש פער בין ההלכה למעשה מבחינת השקיפות הכספית של המפלגות. להלכה, אך 

גם במידה רבה יותר למעשה, ניכר כי השקיפות קיימת, אך אינה מלאה ואינה מספקת. במקרים 

רבים יש פער בין ההוצאות וההכנסות האמתיות לרישום בספרים. המפלגות עומדות בדרישות 

החוק, אך אינן עושות כל מאמץ מעבר לכך לרשום את הכנסותיהן והוצאותיהן המלאות. מכאן 

שיש דיווח לציבור אך הוא אינו מלא ומקיף דיו. 
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האחריותיות נמצא פער בין דרישות ההלכה למעשה בשימוש של המפלגות בכספי  אף בהיבט 

הציבור, שלא באופן לגיטימי לגמרי. מההערכה של תחום המפלגות עולה כי ניכר פער משמעותי 

תקנות  יישום  ובין  ותפקודן  המפלגות  פעילות  להסדרת  הנוגעים  והחוקים  התקנות  מגוון  בין 

וחוקים אלו בפועל. בפועל לא קיימת אחריותיות מספקת וקיימות לקונות רבות בחוק המימון. 

קיימת גם בעייתיות מובנית בכך שכל חקיקה שמהותה היא החמרה של החובות והמגבלות החלות 

על מפלגות, טעונה אישורם של חברי הכנסת, שהם נציגי המפלגות, ומטבע הדברים אינם ששים 

להטיל על עצמם מגבלות כאלה.

למעשה, מפלגות מנצלות פרצות בחוק המפלגות לצרכיהן ולטובתן. תופעה זו היא חולשה של 

תחום המפלגות מבחינת היושרה. עולה מכאן כי התנהלותן הפוליטית והאדמיניסטרטיבית של 

המפלגות אינן תורמות תרומה חיובית לקידום מערכת היושרה הלאומית בישראל. לעתים, ההפך 

הוא הנכון.

שבמרבית  כך  על  המצביעים  ממצאים  של  מגוון  מציגה  המפלגות  כל  של  התקנונים  בחינת 

המפלגות הכוונה היא להציג דברים באופן ישר ואתי. עם זאת, הפער בין האמור לבין ההתנהלות 

למעשה, הוא רב מאד. בפועל הדברים נראים מאד שונה מבחינת היושרה וההתנהלות האתית. 

ראוי  שאינו  באופן  בחלקם  נעשים  שדברים  לכך  מובילה  מקדימות  בחירות  באמצעות  הבחירה 

ורצוי במפלגה דמוקרטית.

המלצות
משאבים.  לגייס  המפלגות  יכולת  לשיפור  אחדות  דרכים  לשקול  מומלץ  המשאבים,  מבחינת 

למשל, קביעת מימון ממשלתי בסיסי גבוה יחסית לרשימות חדשות, הורדת החסם הכספי של 

רישום מפלגה חדשה ועדכון הוראות החוק בעניין תרומות. אלא דרכים שיכולות לשפר את מצבן 

הכספי ולמנוע מצב של עבריינות בפועל של מרבית המפלגות. כמו כן מוצע לשקול איסור שימוש 

במימון שוטף לכיסוי הוצאות הבחירות, כך שמימון המפלגות היה מספיק.

יותר להתערב  המדינה  על  בהם  מסוימים  תחומים  יש  כי  דומה  המפלגות,  עצמאות   בהיבט 

מוקדמות  בבחירות  נבחרים  לכנסת  המפלגה  שנציגי  מאחר  למשל:  עתה.  התערבותה  מאשר 

של והבחירה  הגיוס  תהליך  על  יפקח  המדינה  מבקר  כי  מוצע  )פריימריז(,   פנים-מפלגתיות 

הכף את  להטות  היא  שמטרתם  אנשים  של  כניסה  למנוע  כדי  לכנסת  למפלגה   מועמדי 

כן כמו  כלל.  במפלגה  בוחרים  אינם  הם  עצמן  בבחירות  ובפועל  מסוים,  מועמד   לבחירת 

למשל, )כך,  המפלגות  תקנון  מוסריות  על  המדינה  של  מסוימת  בקרה  הפעלת  לשקול   ראוי 

לכדי להגיע  כאמור  עלולה  זו  חיצונית  בקרה  זאת,  עם  דמוקרטיות(.  לא  מפלגות  של   קיומן 

פגיעה בחופש הביטוי וההתאגדות עקרונות המהווים זכויות יסוד. 

להגברת השקיפות, ניתן להציע כי המפלגות יחויבו בחוק לדווח לציבור על מצבן הכספי, לרבות 

רשימת נכסיהן. כיום הדיווח )עם בכלל( נעשה לפי בחירתן בלבד.

ייתן  שהמחוקק  מקום  יש  כי  דומה  המפלגות,  ליושרת  באשר  לעיל  שצוינו  הקשיים  לאור 

את  ויגביר  המקדימות,  והבחירות  המפלגות  מימון  של  בנושאים  המובנים  לכשלים  דעתו 

סמכויות  יותר  המדינה  למבקר  להעניק  להציע  ניתן  זה  בהקשר  אלה.  בנושאים  הפיקוח 

והבין- )הפנים-מפלגתי  הפוליטי  בשדה  אף  כי  ראוי  בנוסף,  המפלגות.  על  סנקציות  להטלת 

עצמן. המפלגות  יקבעו  שאותם  מינימאליים,  ולו  מחייבים,  אתיקה  כללי  יחולו  כאחד(  מפלגתי 
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רקע
פעולה  חופש  יש  שבמסגרתה  ופתוחה  חופשית  פרלמנטרית  דמוקרטיה  מתקיימת  בה  מדינה  היא  ישראל 

למפלגות רבות ומגוונות. לפי חוק אפשר להקים מפלגה בקלות יחסית: לשם כך נדרשים מאה איש המעוניינים 

לקדם נושא משותף ועליהם להירשם כמפלגה אצל רשם המפלגות. בעת הכנת דוח זה )סוף 2012( היו רשומות 

)שני  13 מפלגות עברו את אחוז החסימה  33 מפלגות.  96 מפלגות. אולם, בבחירות לכנסת ה-18 התמודדו 

חברי כנסת לפחות( וכיהנו כסיעות בכנסת ה-18 )שסיימה כהונתה לקראת סוף 2012(. רק בודדות מהמפלגות 

הנבחרות הן מפלגות גדולות )מעל 15 ח"כים( והיתר מפלגות קטנות. המפלגות השונות מייצגות מגוון רחב 

ביותר של נושאים והן נבדלות זו מזו באידיאולוגיה, בנושאי חוץ וביטחון, דת ומדינה ואף נושאים אזרחיים כמו 

קבוצות דתיות, אתניות ועדתיות )מפלגות ערביות, רוסיות וכו'(, או בעניינים ספציפיים כמו למשל: מפלגת 

הגמלאים, או מפלגת "עלה ירוק".

מבנה וארגון
כאמור, ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית שבה פועלות מפלגות רבות ומגוונות. ברשם המפלגות רשומות 

כיום 96 מפלגות, מהן 13 מפלגות עברו את אחוז החסימה וכיהנו בכנסת ה-18. בודדות מהמפלגות הנבחרות 

הן מפלגות גדולות, והיתר מפלגות קטנות. מפלגה, בהגדרתה בישראל, היא תנועה פוליטית, השואפת להשיג 

שליטה מלאה או חלקית במוסדות הממשל על מנת לקדם את ייעודיה. המפלגה מגבשת מצע )שלא תמיד 

תמיכת  את  לגייס  מבקשת  היא  ובאמצעותו  הפוליטיים  ומטרותיה  ייעודיה  את  המפרט  לציבור(  מתפרסם 

הציבור ולהציב את מועמדיה בכנסת ובתפקידים נוספים. המפלגות הן תאגיד מיוחד ופעילותן מוסדרת על 

ידי חוק המפלגות, התשנ"ב-1901992 )להלן: "החוק"( ועל ידי חוקים נוספים כגון חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 

התשי"ט-1911959, חוק הבחירות לכנסת )נוסח משולב(, התשכ"ט- 1921969 וחוק יסוד: הכנסת193. חוק המפלגות 

מגדיר מפלגה כ"חבר בני-אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך חוקית מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוגם 

בכנסת על ידי נבחרים". לפי חוק המפלגות מאה איש או יותר, שהם אזרחי ישראל בגירים ותושביה, רשאים 

לייסד מפלגה על ידי מתן חתימותיהם כתמיכה במפלגה ורישומה בפנקס המפלגות194 הרישום כרוך בתשלום 

של מאה אלף שקלים195, כל חבר יכול ליטול חלק במפלגה אחת בלבד. לפי חוק, על כל מפלגה להיות רשומה 

ברשם המפלגות. החוק אוסר על מפלגה להתאגד אם יש במטרה ממטרותיה או מעשיה משום שלילת קיומה 

של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב, או של 

ארגון טרור נגד מדינת ישראל, או יסוד סביר להערכה כי המפלגה תשמש כמסווה לפעולות בלתי חוקיות. 

מהמדינה  מימון  מקבלת  מפלגה  כל  לפיו,  המדינה196.  בידי  מפלגות  מימון  מסדיר  בישראל  המפלגות  חוק 

לפי מספר המנדטים שלה בכנסת. כמו כן, למפלגה מותר לגבות דמי חבר ולאסוף תרומות בכפוף למגבלות 

190   חוק המפלגות, התשנ"ב 1992 ; חוק המפלגות )תיקון מס' )4 , התשנ"ה - 1995 : הוראת מעבר

191  חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט 1959 

192   חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 1969

193   חוק-יסוד: הכנסת

194   בהמשך לכך, היות וחוק יסוד: הכנסת, קובע כי רק מפלגות רשומות רשאיות להתמודד בבחירות לכנסת, אין צורך בצירוף חתימות 

תומכים או עירבון כספי בעת הגשת רשימת המועמדים לכנסת.
195  בערכים של 2012.

הוצאות  עבור  מימון  תקבל  לכנסת  בבחירות  מועמדים  רשימת  המגישה  מפלגה  כי  הקובע  תשל"ג-1973  מפלגות,  מימון  חוק    196

הבחירות וכן כי מפלגה שנציגיה נבחרו לכנסת תקבל גם מימון שוטף לפעילותה.
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שקובע החוק )כך, למשל, אסורה תרומה מתאגיד(. בחוק מוגדר רשם למפלגות שתפקידו להסדיר את רישום 

את  גם  )הכולל  התאגידים  ממרשם  כחלק  המשפטים  למשרד  שייך  הרשם  מהן.  החוק  ודרישות  המפלגות 

רשם החברות ורשם העמותות(. מימון המפלגות ופעילותן הכספית כפופים לביקורת המדינה )בסמכות מבקר 

המדינה(. החוק אינו מגדיר את דרך בחירת יושב ראש המפלגה ורשימתה לכנסת, אלא קובע רק כי "מועמדי 

מפלגה לבחירות לכנסת ייקבעו בהליך שיוגדר בתקנון המפלגה". לפיכך, מפלגות שונות, בוחרות את היושב 

ראש שלהן ורשימתן לכנסת בדרכים שונות.

טבלה 11: פירוט ניקוד המפלגות

יכולת תפקוד המפלגות

א. משאבים
משאבים - היבט החוק

באיזו מידה המסגרת המשפטית מספקת סביבה פיננסית נוחה להקמה ולפעולה תחרותית )להשגת קולות( 

של מפלגות פוליטיות? 

ניקוד: 62
נראה כי בישראל יש מערכת ענפה למדי של חוקים העוסקים ישירות, או נוגעים בעקיפין, בהקמת מפלגות 

ובדרכי תפקודן העצמאי. נראה כי החוק הישראלי מאפשר היווצרות סביבה המקלה על פעילות ערה ונמרצת 

ורשימות  מפלגות  של  יחסית  הגדול  המספר   – לכך  הראיה  לה.  ותורם  פוליטיות  ומפלגות  התאגדויות  של 

המגישות מועמדותן בבחירות לכנסת.
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ראשית, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו197, קובע ומאפשר את חופש ההתאגדות הפוליטית. שנית, יש חוק 

מפלגות198 שנועד להסדיר ולנהל את ענייני המפלגות, את הקמתן, פעילותן ותפקודן. לפי חוק זה, יחסית קל 

להקים מפלגה: נדרשים מאה חברים מייסדים ותשלום אגרה; ההקמה מתבצעת אצל רשם המפלגות - הגוף 

הייעודי לשם כך. חוק נוסף הוא חוק מימון המפלגות. חוק זה קובע שעל המדינה להקציב את מרבית הסכום 

הדרוש למימון הבחירות של המפלגות, ולהשתתף במימון השוטף של סיעות הכנסת. לפי חוק מימון המפלגות, 

כל סיעה בכנסת זכאית למימון הוצאותיה בתקופת הבחירות, למימון הוצאותיה השוטפות בכל חודש החל 

בחודש שלאחר פרסום תוצאות הבחירות, ועד החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות לכנסת הבאה. המימון 

כולל תשלומים לצוות הפרלמנטרי של המפלגה. המימון של הוצאות הבחירות של רשימה קיימת ושל רשימה 

חדשה, המתמודדת בבחירות לכנסת199, נקבע לפי מפתח מוגדר וברור200. נגזר מכאן, שהמדינה אינה תומכת 

במימון מפלגות שאינן מיוצגות או יוצגו בכנסת, אלא עוסקת בהגבלה או בהגדרת התרומות שמותר למפלגות 

לקבל ממקורות אחרים201. ברור כי צורת מימון זאת מפלה, אינה מביאה לשוויון הזדמנויות של הרשימות 

השונות בבחירות אלא מעניקה העדפה ברורה לסיעות קיימות על פני חדשות. העדר מימון לסיעות חדשות 

מקשה על מפלגות חדשות הנאלצות להסתמך על תורמים פרטיים ויש בכך פגיעה בעצמאותן ובאי-תלותן.

חוק מימון המפלגות קובע גם את היקפי התרומות שיכולות לקבל מפלגות, או מתמודדים יחידים, ומקורן. 

למפלגה מותר לגבות דמי חבר ולאסוף תרומות בכפוף למגבלות שקובע החוק )כך, למשל, החוק קובע סכום 

מרבי לתרומה מאדם בודד, ואוסר תרומה מתאגיד(. מחד, מגבלות חוק אלה על התרומות מגבירות את אי-

תלות המפלגות בגורמי השפעה אינטרסנטים העלולים לקנות השפעה בכסף ומאפשרות את חופש פעילותן, 

אך מאידך הן מגבילות את היכולת הפיננסית של המפלגות ומכך את יכולתן להשקיע במסע הבחירות או 

בפעילותן השוטפת.

משאבים - הנוהג למעשה
באיזו מידה המקורות הפיננסיים של המפלגות מאפשרים קיום פוליטי באופן אפקטיבי?

ניקוד: 70
בראיונות ובדיונים צוין כי המשאבים העומדים לרשות המפלגות אינם מספיקים להן לפעילותן הפוליטית. 

המימון המוענק על ידי המדינה אינו גבוה והוא מיועד בדרך כלל לכיסוי חובות בלבד. כדי לממן את הצרכים 

לרבות  מפלגות,  מזומנות  לעתים  בגירעון.  נתונות  הן  מכך  וכתוצאה  הלוואות  המפלגות  נוטלות  השוטפים 

נקלעות לחובות המאיימים על המשך קיומן. מדוח מבקר המדינה על מימון המפלגות  ומבוססות,  גדולות 

עולה כי בתחילת שנת 2013 חובות המפלגות לבנקים מגיעים לסכום של 68 מיליון ₪. מתוך סכום זה, כ–63 

מיליון שקל היו חייבות ארבע מהסיעות, שלפי דוחותיהן הכספיים היו בגירעונות בסכום מצטבר של כ–75 

מיליון שקל. כתוצאה מכך לדברי המבקר, איתנותן הפיננסית ולעתים אף קיומן הכלכלי של הסיעות נתונים 

197   אהרן ברק, פרשנות במשפט, כרך שלישי, ירושלים: נבו הוצאה לאור, 1994, עמ' 431.

198   כאמור: חוק המפלגות, התשנ"ב 1992 ; חוק המפלגות )תיקון מס' )4 , התשנ"ה - 1995 : הוראת מעבר

199   לשם השוואה, בבחירות לרשויות המקומיות משולם מימון בחירות בלבד ולא קיים מימון שוטף לסיעות ברשות המקומית.

200   המפתח למימון הוא לפי 'יחידת מימון' אחת לכל מנדט שבו זכתה רשימה בבחירות לכנסת, בתוספת סכום השווה ליחידת מימון 

יחידות מימון הנגזר ממספר המנדטים בהם זכתה הסיעה בכנסת  אחת. למפלגות קיימות, מימון הוצאות הבחירות הוא לפי מספר 
היוצאת, בתוספת מספר המנדטים בהם זכתה הסיעה בכנסת הנכנסת, מחולק לשניים. לזה נוסף סכום השווה ליחידת מימון אחת. 
מפלגה חדשה )אינה מיוצגת בכנסת היוצאת( המגישה רשימת מועמדים, רשאית לקבל תרומה מחבר בני אדם, בין מואגד ובין שאינו 

מואגד, שהיה קיים לפני רישום המפלגה ואשר מרבית חבריו הם בין מייסדי המפלגה, ובתנאים ברורים ומסוימים.
201  פירוט המגבלות על תרומות אלה נמצא בחוק המפלגות.
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בספק. בכך גלומה סכנה לקיומו של המשטר הדמוקרטי המתאפיין בריבוי מפלגות. אין ספק כי מצבת חובות 

אלה של הפלגות לבנקים היא עניין מטריד ביותר גם מבחינת אי-תלותה של הכנסת והממשלה )המורכבת 

מנציגי המפלגות( בבנקים202. 

חוק מימון המפלגות יוצר בפועל מצב מורכב שמקשה על יכולת מפלגות חדשות או חלשות כספית לפעול 

ויש הרואים בו גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה. בחוק, מגבלות שוות חלות על מפלגות ותיקות המקבלות 

מימון ציבורי ועל כאלה שעדיין לא נרשמו ואין להן תמיכה כספית. לכן בפועל החוק מפלה ומעניק יתרון 

משמעותי למפלגות ותיקות וחזקות על פני מפלגות חדשות וקטנות. עלויות הרישום של מפלגה חדשה הן 

2012 עמד הסכום על סך 100,000 ₪. בפועל סכום זה מהווה חסם משמעותי לרישום וכדי  גבוהות: בשנת 

להשיגו מפלגה חדשה נזקקת לתרומות של תומכים. ברור כי התרומות יוצרות בעיה: לא ניתן לתת תרומה 

למפלגה לפני שנרשמה כמפלגה והחוק אוסר על העברת תרומות שגויסו עבור אדם מסוים אל מפלגה, אלא 

ולא  לכן ברור שמדובר בכלל מפלה  רישום המפלגה.  גויסו בכפוף למגבלות החלות על תרומות לאחר  אם 

מתמיכה  נהנות  אינן  החדשות  המפלגות  בעוד  ציבורי  ממימון  נהנות  הוותיקות  שהמפלגות  מאחר  שוויוני, 

כזו. בדיונים נטען כי בפועל הדבר יוצר חסם בפני כניסת מפלגות חדשות, שכן נרשמות מפלגות שמצליחות 

לגייס בעלי אמצעים המעמידים הלוואה למפלגה, או נותנים לה ערבות לקבלת אשראי בנקאי, כדי שהדבר 

לא ייחשב תרומה. במקרה זה על המפלגה לשלם פרמיה על הערבות, או ריבית על האשראי, דבר המגדיל את 

הוצאותיה. מפלגה חדשה הנכנסת לכנסת תזכה במימון מפלגות ויתכן כי תוכל להחזיר את סכום ההלוואה. 

במקרה שמפלגה קיבלה ערבות להלוואה משמעותית מבעל הון, ואינה עוברת את אחוז החסימה בבחירות 

לכנסת, היא למעשה קיבלה תרומה כפויה האסורה על-פי חוק ומהווה עבירה פלילית. לכן, בפועל, כמעט 

בלתי אפשרי להקים מפלגה בלי לעבור על החוק. למעשה על כל אחד מהתאגידים ברשימת מאה החברים 

המייסדים במפלגה לתרום אלף ₪, סכום התרומה המרבי המותר על פי חוק, כדי שהרשימה תוכל להירשם. 

לא כל התאגדות למפלגה אכן מצליחה לגייס סכום זה מחבריה. 

סעיף  הפך  המדינה,  למבקר  הדיווח  וחובת  חיצוניים  מגופים  תרומות  על  המוטלות  חוקיות  מגבלות  עקב 

התרומות לגורם משני במימון המפלגות, אם כי עדיין מרבית המפלגות מסתמכות על תרומות פרטיות כחלק 

כי בעבר היו  בנוגע לתרומות, אם  מתקציבן. בדרך כלל המפלגות והמתמודדים שומרים על הוראות החוק 

חריגות וזכורים מקרים בהם הוקמו עמותות )כגון עמותת ברק, עמותת שרון ועוד( לכאורה כדי לגייס תרומות 

בעבור מועמדים אלה שלא על פי הכללים. 

ראוי לציין כי על אף הבעייתיות בדרך קביעת המימון הרי שעדיין מערכת הבחירות בישראל נחשבת כמערכת 

שידור  זמן  ללא תמורה  ולקבל  רב  קושי  ללא  בבחירות  להתמודד  יכולה  מפלגה  להצטרפות:  וקלה  פתוחה 

בטלוויזיה וברדיו לשם תשדירי הבחירות, גם אם לאחר מכן לא תעבור את אחוז החסימה בבחירות. 

לסיכום, חוק המפלגות וחוק מימון המפלגות נועדו לספק תשתית מסייעת להקמת מפלגות ולתפקודן מבלי 

שהמפלגות יאלצו לחזר על הפתחים ולגייס מימון מגורמים בעלי הון. נראה כי בפועל, מסגרת חוקית זו אינה 

מספקת תשתית כספית ראויה דיה לפעילות המפלגות. החוק יוצר אפליה וחוסר שוויון בהענקת משאבים 

למפלגות השונות, בייחוד לחדשות. מערכת חוקית זו יוצרת, בפועל, צורך לעקוף את הוראותיה ולעתים ואף 

202   דיווח על דוח מבקר המדינה על מימון המפלגות בבחירות לכנסת ה- 18, מאת צבי זרחיה, דהמארקר, הארץ.
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נתונות  לכך שרוב המפלגות  מביא  הדבר  פעילותה השוטפת.  ולממן את  להקים מפלגה  כדי  עליהן,  לעבור 

בחובות כבדים לבנקים, חובות המכבידים על התנהלותן מחד, ומאפשרים לבנקים השפעה פוליטית גם אם 

עקיפה על תפקוד המפלגות למשל בפעילות חקיקה הפוגעת בבנקים.

ב. עצמאות המפלגות
עצמאות - היבט החוק

האם קיימים בחוק מנגנוני-אבטחה למניעת התערבות חיצונית לא-ראויה בפעילות הפוליטית של המפלגות?

ניקוד: 80
יש חוקים המבטיחים במידה רבה את עצמאות המפלגות הפוליטיות. החוקים העיקריים הרלוונטיים בנושא 

הזה הם: חוק המפלגות, חוק מימון המפלגות, חוק יסוד הכנסת, וחוק העמותות203. בבסיס חוק המפלגות204, 

שנכנס לתוקפו בשנת 1992, עמדה ההכרה בחשיבותן ובכוחן של המפלגות בישראל ומתוך כך, הצורך בהסדרת 

דרכי פעולתן והתנהלותן. המפלגות עומדות ביסודו של כל משטר דמוקרטי והן בעלות תפקיד מרכזי בעיצוב 

וציבורית, להקפדה על אופן  נודעת חשיבות מיוחדת, משפטית  אורח חייה הדמוקרטי של המדינה. על-כן 

ולאור  לאור האמור  הפוליטי שלהן.  הפעולה  חופש  על  אגב שמירה  פעילותן התקינה,  על  ולפיקוח  ייסודן 

המבטיח  המפלגות205  מימון  חוק  חוקק  חוץ-מפלגתיים,  בגורמים  המפלגות  של  שבאי-תלותן  החשיבות 

ביסודו מימון מתקציב המדינה לפעולתן של המפלגות השונות וזאת בשלושה מישורים: מימון שוטף לסיעות 

הכנסת בלבד, מימון בחירות לכל מפלגה שמועמדיה נבחרו לכנסת ומימון הצוות הפרלמנטרי. מאידך החוק 

מגביל, מסדיר ומווסת את התרומות החיצוניות שיכולות המפלגות, או חבריהן כבודדים, לקבל. מאז כניסתו 

והמתפתחת  המשתנה  למציאות  להתאימו  שנועדו  אחדים,  תיקונים  בו  נערכו  המפלגות  חוק  של  לתוקף 

במדינת ישראל. חוק המפלגות עוסק בין היתר בפיקוח על המפלגות כמו כן הוא מסדיר את הקמת המפלגות, 

מגדיר אלו מפלגות אסורות ברישום: "לא תירשם מפלגה אם יש במטרה ממטרותיה או מעשיה, במפורש או 

במשתמע, אחת מאלה: 1. שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; 2. הסתה לגזענות; 

2.א. תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב, או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל; 3. יסוד סביר למסקנה כי 

המפלגה תשמש כמסווה לפעולות בלתי חוקיות. החוק מכתיב את הקמתו ופעילותו של גוף "רשם המפלגות", 

כגוף רגולטיבי שנועד להסדיר את דרישות החוק לגבי רישום המפלגות, גבית אגרות, רישום תקנוני המפלגות 

ומטרותיהן. רישום המפלגות בגוף ממשלתי מהווה מסגרת רגולטיבית מסדירה, אך אין בו כדי להוות פגיעה 

עוסק  מפלגה,  של  לרישומה  להתנגד  עילות  מגדיר  החוק  ובעצמאותן.  המפלגות  של  הפוליטית  בפעולה 

בהגבלות על שמה של המפלגה; עוסק בדיווח שעל מפלגה לתת במקרה של שינוי במטרותיה; מחייב את 

המפלגה לדווח על שינוי בתקנון לרשם המפלגות. בידי רשם המפלגות ההחלטה אם במטרותיה של מפלגה 

קיימים יסודות אלה ולכן אין לאפשר הקמתה. סירב הרשם לרשום מפלגה, עליו להעביר את דבר הסירוב 

ואת ההנמקה לסירובו לאישור בית המשפט העליון. ניתן לערער על החלטת הרשם להתנגד לרישום המפלגה, 

בפני בית המשפט העליון. ערער כזה אכן הוגש במקרים בעבר. החוק מחייב מפלגה לקבוע תקנון, שחייב 

לכלול סעיפים מסוימים, וכן חייבים להיות בה מוסדות מסוימים. פסילת רשימת מועמדים לכנסת או קביעה 

המרכזית  הבחירות  ועדת  ידי  על  להיעשות  יכולה  מלהיבחר  מנועים  מתוכה  מועמד  או  כולה  הרשימה  כי 

203   ס' 49 לחוק העמותות, תש"מ- 1980

204   חוק המפלגות, ה"ח תשנ"ב מס' 2097

205   חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973
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לכנסת. החלטה כי רשימה או מועמד מנועים מלהשתתף בבחירות טעונה אישור של בית המשפט העליון. 

ואינו צעד קל לביצוע.  בידי בית המשפט העליון,  נתון  כך למעשה, פסילתה של רשימת מועמדים לכנסת 

רוב החוקים העוסקים במפלגות הפוליטיות, אכן מתייחסים לרישום המפלגות ולהסדרת העניינים הכספיים 

שלהן. חלק מעצמאות המפלגות נגזרת מהעובדה, שהחוק כמעט ולא מתערב באידיאולוגיה של המפלגה, 

אלא יוצר מעטפת שהמפלגה ממלאת בו תוכן, כראות עיניה. כך, על פי החוק, יש למדינה באמצעות רשם 

המפלגות מעקב אחר שינויים בתקנוני המפלגות, שם המפלגות, מטרות המפלגות, כספי המפלגות, מוסדות 

עמותה,  שמפרקים  כדרך  ויהיה  משפט  בית  בצו  להיעשות  יכול  מפלגה  פירוק  המפלגות.  ומימון  המפלגה 

בשינויים המתחייבים מאופייה. 

המפלגות נתונות לביקורת של מבקר המדינה. החוק מציין כי למבקר המדינה יהיו כל הסמכויות, שהוענקו 

לו בחוק יסוד לגבי ניהול העניינים הכספיים של המפלגה ולעניין ביצוע חוק זה. החוק קובע איזו פעילות, 

על המפלגה  אוסר  החוק  זו.  עבירה  על  הצפויים  והעונשים  הקנסות  ומה  עבירה  מהווה  למפלגות,  בהקשר 

לעסוק בפעילות כלכלית, מחייב את המפלגה לנהל את ספרי החשבונות לפי הנחיית מבקר המדינה ומגביל 

את ההכנסות האפשריות של המפלגה, מאידך, החוק פוטר מפלגה ממיסים מסוימים. החוק עוסק בהרחבה 

בהגבלות על מימון בחירות מקדימות במפלגות, קובע הוראות בעניין תרומות והוצאות, הגבלים על הלוואות 

ותרומות וכן עוסק בדיווח ובקרה של המפלגות למבקר המדינה ולרשם המפלגות. כלומר, המפלגות נתונות 

לביקורת ופיקוח מצד הרשות השופטת ומבקר המדינה.

מכל האמור לעיל נראה כי יש מנגנונים רבים לפיקוח על המפלגות המגבילים או מונעים התערבות חיצונית 

בפעילותן אם מצד גורמים בעלי עוצמה כלכלית או תורמים המעבירים סכומים נכבדים, גורמים פוליטיים 

מפוקפקים או גורמים עוינים למדינה. העיקריים שבמנגנוני הפיקוח הם הכנסת, באמצעות ועדת הבחירות, 

משרד המשפטים באמצעות רשם המפלגות, בית-המשפט ומבקר המדינה. כל אלה מהווים מסגרת חוקית 

מפורטת למדי שנועדה להבטיח את עצמאותן של המפלגות ואת אי-תלותן בגורמי מימון חוץ-מפלגתיים.

עצמאות - הנוהג למעשה
עד כמה חופשיות המפלגות מהתערבות חיצונית בלתי רצויה בפעילותן בפועל?

ניקוד: 77
בפועל, מידת העצמאות או אי-התלות של המפלגות היא חלקית. נושא מרכזי לגבי אי-תלות המפלגות בו 

מדובר רבות לאחרונה הוא קשרי הון-ושלטון וההשפעה בפועל של בעלי הון ומעמד כלכלי על המפלגות 

וחברי מפלגות. בדומה יש לעתים השפעות של קבוצות אינטרסים פוליטיים, כלכליים או חברתיים, שאינן 

מימון  להשיג  ניסיונותיהן  עקב  לבנקים  המפלגות  של  חובות  היווצרות  לדוגמה,  במפלגה.  ישירות  קשורות 

או חקיקה  בפעילות  לתמוך  נכונות המפלגה  על  ובאופן עקיף משפיע  בבנק  יוצר מצב של תלות המפלגה 

שעשויה לפגוע באינטרסים של הבנק. הנושא זכה להתייחסות בראיונות ובדיונים כנושא מרכזי וקריטי בחיים 

הפוליטיים בישראל. בפועל נוצר מצב שלבוחרים את המפלגה או לחברי המפלגה מן השורה, השפעה מועטה 

על הפעילות וההחלטות הפוליטיות של המפלגה, יחסית להשפעת קבוצות אינטרסים אלה. באחרונה זכה 

הנושא לכותרות ולתשומת לב רחבה בתקשורת206, הטיעון העיקרי העולה מסיקור תקשורתי זה הוא כי יש 

206   למשל: בסוק, מ. "הממשלה לא רוצה להיאבק בכלכלה השחורה בגלל קשרי הון־שלטון "דהמארקר, 26.9.2013; קצוביץ, ג. "הגיע 

הזמן לנתק את הקשר בין הון לשלטון בישראל" גלובס, 11.2.13.
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השפעה לא-ראויה של בעלי הון על מפלגות מסוימות ועל חברי מפלגה מסוימים, אם ישירות ואם באופן 

עקיף וסמוי יותר.

יחסית  רבה  עצמאות  למפלגות  יש  בפועל  אלה,  חוץ  גורמי  כלפי  מפלגות  של  המעטה  העצמאות  לעומת 

למשל,  להקמת מפלגה.  בחוק  הקיימות  למגבלות  ומקלה  פרשנות עמומה  ניתנת  לעתים  המדינה.  מפיקוח 

רישומן של מפלגות נעשה לעתים בפרשנות מקלה ומרחיבה כדי להימנע ככל האפשר מאי-רישום מפלגה, 

לרישום  בחוק  הסייגים  מאידך,  ההתאגדות.  וחופש  הביטוי  חופש  של  הדמוקרטיים  העקרונות  בשל  זאת 

מפלגה מפורשים באופן בעייתי ולעתים מוטה פוליטית, דבר הפוגע בזכות הדמוקרטית לבחור ולהיבחר207. 

בהתנהלות המפלגות.  מסוימת  במידה  מעורבת  להיות  המדינה  על  כי  הדעה  הובעה  העגול  בדיוני השולחן 

יש הטוענים כי אין התערבות מספקת מצד המדינה במקרים בהם פעילותן של המפלגות אינה תואמת את 

המגבלות החוקיות. אחד המרואיינים הוסיף, כי במציאות הפוליטית שנוצרה, רשם המפלגות הוא גוף חלש 

ובין  פרטי  כגוף  המפלגה  של  האוטונומיה  בין  ראוי  איזון  נשמר  לא  כי  היא  הטענה  זרות.  להשפעות  ונתון 

ההתערבות בפעילותה כגוף ציבורי-למחצה.

סייג חשוב כאן הוא הפיקוח של מבקר המדינה על המפלגות, בייחוד לגבי התרומות והשגת המימון לפעילותן. 

המבקר עורך ביקורת קפדנית על המערכת הפיננסית של המפלגות ואינו מהסס להטיל קנסות, לעתים אף 

כבדים, על מפלגות שחרגו ממסגרות המימון שנקבעו בחוק. לעתים הדברים אף מגיעים להגשת כתבי אישום.

מימון  חוק  עם  שהחלה  המפלגות,  בהתנהלות  בפועל  המדינה  'התערבות'  בישראל,  כי  לומר  ניתן  לסיכום, 

המפלגות, אינה נתפשת כמוגזמת או כהתערבות המפלה בין מפלגות )למשל, היא לא מתערבת בתכני המצעים 

או דורשת מהמפלגות שלה להיות דמוקרטיות(.

משילות המפלגות

א. שקיפות המפלגות
שקיפות - היבט החוק

האם קיימים נהלים ותקנות המחייבים את המפלגות להעמיד לעיון הציבור מידע פיננסי?

ניקוד: 74
הכספיות.  פעולותיהן  על  המדינה  מבקר  באמצעות  למדינה  לדווח  מחויבות  בכנסת  הסיעות  החוק,  פי  על 

רב  פרוט  כולל  מפלגות  מימון  חוק  המידע.  חופש  וחוק  המפלגות  מימון  חוק  הם  זאת  המסדירים  החוקים 

ודקדקני בעניין חובת המפלגות לדווח על ניהול הכספים. בנוסף, מבקר המדינה מוסמך לבחון דיווחים כספיים 

הנמסרים לו על ידי מפלגות, ולהתריע בפני יושב ראש הכנסת על חריגות או שימושים לא נאותים. חוק מימון 

לאותה  ישולם  לא  כאמור  דיווח  בהיעדר  המפלגה208.  הוצאות  על  לדיווח  ברורים  מועדים  קובע  המפלגות 

www.court.gov.il 207   ע"ב 88/1 משה ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתיים-עשרה

208   למשל: בתוך 16 שבועות מהיום שבו פורסמו תוצאות הבחירות ימסרו נציגיה של הסיעה למבקר המדינה את חשבונותיה לתקופת 

הבחירות. כמו כן, תוך 10 שבועות מתום כל שנת הכספים תמסור המפלגה למבקר המדינה את חשבונותיה לאותה שנה.
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מפלגה, אשר לה סיעה בכנסת או רשימת מועמדים לכנסת, כל תשלום עד הצגת החשבונות. סיעה או רשימת 

מועמדים חייבת למנות לעצמה רואה חשבון לביקורת חשבונותיה ולמתן חוות דעת על מצבה הכספי. מבקר 

המדינה קבע קווים מנחים לרואי החשבון בדבר דרכים ונהלים לבדיקת החשבונות של הסיעות ושל רשימות 

המועמדים. מערכת החשבונות וחשבונות הבנק של המפלגות עומדים לביקורת של מבקר המדינה.

ולרשם המפלגות, על הסכומים  וכל מועמד לדווח למבקר המדינה  גם בבחירות המקדימות על כל מפלגה 

באתר  ייעודית  למערכת  ישירות  כיום  נעשה  כאמור  הדיווח  פעילותם.  לצרכי  והוציאו  כתרומה  שקיבלו 

הודעה  שמסר  לאחר  רק  תרומות  לקבל  רשאי  הציבור  נבחר  שהוא  מועמד  המבקר.  משרד  של  האינטרנט 

למבקר המדינה שבה יפרט את הפרטים הנדרשים כגון שמות התורמים וסכום התרומה. מידע פיננסי שסיעה 

מדווחת עליו בספרי החשבונות, מפורסם באתר מבקר המדינה209. 

בתוך  מקדימות  בחירות  מימון  לכנסת,  בחירות  מימון  לעניין  במקצת  שונים  כללים  קיימים  כי  לציין  ראוי 

קיימת בחוק תקרת הכנסות  דומים:  זאת, העקרונות  בחירות לרשויות המקומיות.210 עם  ומימון  המפלגות, 

ותקרת הוצאות וכן קיימת חובת דיווח מלאה הן על ההכנסות והן על ההוצאות.

שקיפות - הנוהג למעשה
באיזו מידה יכול הציבור לקבל מידע על מצב הפעילות הכספית במפלגות?

ניקוד: 70
ככלל, נראה כי בפועל השקיפות בהתנהלות הכספית של המפלגות נאותה, בפרט בדוחות הכספיים שלהן. אין 

בחוק חובה על סיעה לחשוף מידע פיננסי מלא מעבר לפרטים שהחוק מחייבם, והמפלגות אינן מתלהבות 

לעשות כן. אולם, המפלגות מספקות לרשם המפלגות ולמבקר המדינה את המידע הנדרש מהן בחוק: דו"חות 

כספיים ומידע על תרומות. מידע זה גלוי לציבור באתרים של רשם המפלגות ושל מבקר המדינה211. כמו כן, 

מתפרסם באתר מבקר המדינה ובדו"ח המבקר בנושאי מימון פירוט התורמים וסכומי התרומות. אשר למימון 

מהמדינה, הכנסת ומשרד הפנים אינם מפרסמים באופן יזום מה גובה הסכום שקיבלה כל מפלגה אך המידע 

אינו חסוי ומי שמבקש יכול לקבלו.

חשוב לציין כי ביקורת המבקר היא רק על ספרי החשבונות של המפלגות ולמעשה אין ביקורת על פעילות 

המבקר  המפלגה.  של  המלאה  הפנימית  התנהלותה  על  או  עמותות-תמיכה,  באמצעות  המתנהלת  כספית 

מצדו משקיע מאמץ ניכר לאתר תרומות אסורות או תרומות בעין, כלומר שווה כסף ושירותים עקיפים, אך 

לא הכול נחשף. לאחרונה דו"חות המבקר מפורטים למדי באשר לתרומות ולחריגות פיננסיות בניהול כספי 

המפלגות.  של  הדיווח  בשקיפות  שיפור  חל  האחרונות  בשנים  כי  לומר  ניתן  לציבור.  זמינים  והם  הסיעות, 

העברת נושא הביקורת על המפלגות לידי מבקר המדינה, ולאחרונה גם נושא הבחירות המקדימות במפלגות, 

תורמת לשיפור זה. לדברי המרואיינים, העובדה שמפלגה אינה חייבת לקיים אתר אינטרנט משלה מקשה על 

השקיפות הנדרשת הן מהיבט ההתנהלות הכספית והן מהיבט הפעילות הפנימית.

209   הנחיות הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )ניהול חשבונות(, התשע"ג.

210   בבחירות לרשויות המקומיות מקבלת מפלגה שלה סיעה בכנסת מימון בגין כל הרשימות המתמודדות מטעמה, הקרויות "סיעות 

בת" או רשימות בת".
211   אתר רשם המפלגות לדו"חות כספיים של המפלגות:

 http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RasutHataagidim/RashamMiflagot/ChapesMeyda/dohot+nahasim.htm
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החוק מאפשר חשיפה ושקיפות של נושאים אשר בהם יש עניין ציבורי לגיטימי גם באמצעות רשם המפלגות, 

ונקבע כי כל המסמכים שנמסרו לרשם המפלגות יהיו זמינים לקהל הרחב. את מקצתם אפשר לצפות באתר 

הרשם212 ואחרים - במשרדיו. אף לתקשורת תפקיד חשוב בהבאת דו"חות מבקר המדינה לידיעת הציבור 

הרחב – בייחוד ביחס לחריגות ולשימושים לא ראויים. אולם, ברור כי חשיפה תקשורתית זו עלולה להיות 

סלקטיבית ומוטה.

בפועל, חלק ממימון פעילותן של מפלגות נעשה בצורה עקיפה באמצעות עמותות המוקמות לשם תמיכה 

במועמדים מסוימים או בפעילות של אישים או גופים בצורה שאינה תמיד ראויה. על אלה אין בקרה וממילא 

אין דיווח, אלא אם במקרה נחשף הדבר על ידי מבקר המדינה או בתקשורת. בנוסף, לדברי המרואיינים, הקשר 

מאפשר  המקומיות  לרשויות  בבחירות  המועמדים  ורשימות  לכנסת  בבחירות  המתמודדות  המפלגות  בין 

טשטוש עקבות של העברות כספי מימון והדבר פוגע בשקיפות כספי המימון.

ב. אחריותיות המפלגות
אחריותיות - היבט החוק

מימון(  מדרישות  )והתעלמות  מימון  נושאי  על  מדינה  רשויות  של  פיקוח  המאפשרות  תקנות  קיימות  האם 

מפלגות? האם קיימים נהלים המאפשרים לגוף מרשויות המדינה לדרוש מהמפלגות דיווח כספי בתקופות 

בחירות וביניהן?

ניקוד: 67
TI בנושא האחריותיות של המפלגות ואשר לה אנו מחויבים  ידי  המסגרת המחקרית הכוללת שנבנתה על 

כוללת התייחסות לנושא המימון בלבד. עם זאת, לדעתנו יש לאחריותיות המפלגות היבט חשוב לא פחות 

פעלה  הדרך שבה  על  וחשבון  דין  להם  למסור  חייבת  כלומר: המפלגה  ובוחריה.  חברי המפלגה  כלפי  והוא 

להשגת המצע הפוליטי אשר בעבורו ביקשה את אמונם. הסנקציה על היעדר אחריותיות היא בהצבעה או 

אי-הצבעה חוזרת למפלגה. על כל מפלגה להעביר לרשם המפלגות את המטרות אשר לשמן נוסדה ואשר 

בכוונתה להשיג בפעילותה הפוליטית ועל כן יש למפלגות אחריותיות גם כלפי רשם המפלגות. המצע הפוליטי 

של המפלגות מהווה אף הוא בסיס לאחריותיות שלהן כלפי חברי המפלגה וכלפי מוסדותיה הנבחרים של 

המפלגה המייצגים את החברים מעבר למוסד האספה הכללית. מנגנון הבחירות הפנימיות במפלגה מהווה 

גם הוא מנגנון פורמאלי לשמירה על אחריותיות. יש טוענים כי גם חוק יסוד: הכנסת שומר על אחריותיות 

המפלגות. החוק קובע כי רשימת מועמדים לכנסת תוגש על ידי מפלגה בלבד, ומשמעות הדבר היא ש"כרטיס 

הכניסה לכנסת" ניתן רק למפלגה. הקניית ה"מונופול" האמור למפלגות יוצר מחויבות ונאמנות שלהן כלפי 

הציבור כולו, ולא רק כלפי החברים והמוסדות במפלגה. 

בחירות.  תקופות  בין  והן  בחירות  בתקופת  הן  המדינה  למבקר  לדווח  נדרשות  המפלגות  לעיל,  שצוין  כפי 

למבקר מוקנית סמכות לבדוק את הדיווחים ולהתריע בפני יושב ראש הכנסת על חריגות או שימושים לא 

נאותים, שכן מימון המפלגות – הן המימון השוטף והן מימון הבחירות – משולם על ידי הכנסת באישור יושב 

ראש הכנסת. יושב ראש הכנסת מוסמך, בהתאם לחוק, לעכב את תשלום מימון המפלגות. 
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אי-עמידה בדיווח או חריגה מקביעות החוק לגבי מימון, מובילה לסנקציות של הטלת קנסות לעתים כבדים 

אכיפה  של  פרק  יש  המפלגות  בחוק  הכנסת.  ראש  יושב  ידי  על  תשלומים  למניעת  מעבר  המבקר,  ידי  על 

לאוצר,  כספים  להחזיר  ממועמד  לדרוש  ומסמיכו  המדינה  מבקר  של  הביקורת  בתוצאות  העוסק  ועונשין 

כלומר הטלת קנס.

אחריותיות - הנוהג למעשה
באיזו מידה ישנו פיקוח כלכלי יעיל על המפלגות הפוליטיות בפועל?

ניקוד: 55
יש הרואים בעיתיות בנושא האחריותיות בפועל של המפלגות. הדבר משתקף במספר רבדים. ברובד הפוליטי 

קיימת בעיה: התנהלות המפלגות אינה משקפת אחריותיות מצדן כלפי המצע שלהן ומטרותיהן המוצהרות 

וראשי המפלגות אינם נוטלים אחריות על חריגות מהמצע אשר בשמו נבחרו או על פעילות שאינה תואמת 

את המטרות המוצהרות. נדיר ביותר שראש מפלגה התפטר מרצונו כצעד של אחריותיות כלפי סטייה ממצע 

המפלגה או כישלון המפלגה. במידה שראשי מפלגה מועברים מתפקידם, הדבר נעשה כהדחה על ידי מוסדות 

ממהרים  אינם  בפלילים,  או  בשחיתות  שהואשמו  פוליטיקאים  נוסף:  נדבך  הנמוכה  לאחריותיות  המפלגה. 

יותר מכך: רבים מהם חוזרים ומבקשים להיבחר שוב לאחר ריצוי העונש. אחת המרואיינות  להתפטר ואף 

הדגישה כי המילה 'אחריותיות' היא מילה חדשה שעד לאחרונה לא הייתה קיימת בשפה, ותפיסת המושג 

עדיין לא חלחלה לפוליטיקה הישראלית. כמו כן צוין כי אחריותיות אינה חלק מהותי מהתרבות הישראלית 

והוכחה לכך היא כי הציבור חוזר ומצביע למועמדים שכבר נתפשו בקלקלתם. 

רובד נוסף הוא אמון הציבור: נראה כי הציבור איבד אמון במפלגות וכל פרסום מטעמן נתפס כבעייתי. אמנם 

קיימים כלי בקרה מסוימים על המפלגות, אך בפועל השימוש בהם לא ממצה את מלוא הפוטנציאל הקיים 

שלהם. במדד השחיתות לשנת 2012 שהתפרסם על ידי TI המפלגות הפוליטיות בישראל דורגו כגוף המושחת 

ביותר מבין כל 11 המוסדות שדורגו )ציון 4.2 בשחיתות מתוך 5 –המושחת ביותר( )להלן שרטוט 21, כמפורט 

בפרק היושרה(.

ג. יושרת המפלגות
יושרה - היבט החוק

האם קיימים נהלים ארגוניים הנוגעים למשילות הדמוקרטית של המפלגות העיקריות?

ניקוד: 73
נושא היושרה אינו מתמצה בבחינת משילות דמוקרטית ואתיקה. עניין מהותי לשאלת היושרה של המפלגות 

כלומר, המפלגה  לבוחר.  ולהבטחותיה  למצע שלה  בהתאם  פעולה של המפלגה  כדרך  היושרה  ראיית  הוא 

עומדת מאחורי הבטחותיה ומוציאה לפועל את המצע שהציגה לבוחרים. במונחים אלה, אין חוקים ותקנות 

שנועדו להבטיח יושרה, לבד מהקביעה בחוק המפלגות כי על המפלגה לקבוע ולהציג את מטרותיה וייעודה 

בתקווה שתפעל למימושן. 
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באשר למשילות הדמוקרטית כאמור בתחילת הפרק, בישראל יש מפלגות רבות ומגוונות וברור כי לא כולן 

מתנהלות באותה צורה ולפי אותם כללים. החוק אינו מגדיר את דרך בחירת יושב ראש המפלגה ורשימתה 

חוק  המפלגה".  בתקנון  שיוגדר  בהליך  ייקבעו  לכנסת  לבחירות  מפלגה  "מועמדי  כי  קובע  אלא  לכנסת, 

המפלגות מחייב כי לכל מפלגה יהיה תקנון שיקבע את דרכי התנהלותה. כמו כן החוק מחייב כי לכל מפלגה 

יהיה מוסד מרכזי, גוף המופקד על ניהול עניני המפלגה וביצוע החלטותיה ומוסד לביקורת, מוסדות אחרים 

יקבעו על ידי תקנון המפלגה. מכאן, שהחוק אינו דורש שהתקנון יהיה מכוון להבטחת משילות דמוקרטית 

העבודה  קדימה,  הליכוד,  ב-2012:  בישראל  המרכזיות  המפלגות  חמש  מבין  לארבע  אכן,  פנים-מפלגתית. 

וישראל ביתנו, יש תקנונים פנים-ארגוניים, המסדירים בצורה דמוקרטית את המשילות הפנימית במפלגות213. 

למפלגה החמישית: ש"ס, המשקפת גם את המצב במפלגות החרדיות האחרות הקטנות יותר, חסרים הליכים 

ומוסדות דמוקרטיים סדורים. לש"ס יש תקנון, כנדרש, אך הבחירה של מועמדי המפלגה לכנסת ושל מוסדות 

המפלגה, לרבות הנהלת המפלגה, יושב ראש ההנהלה, אשר משמש גם כיושב ראש המפלגה היא על ידי גוף 

דתי: מועצת חכמי התורה. נשיא מועצת חכמי התורה, בתיאום עם שאר חברי מועצת החכמים, בוחר את 

המועמדים ואת המוסדות המפלגתיים. 

לפיכך, להוציא את המפלגות החרדיות, שמספרן קטן יחסית, לרוב המפלגות בישראל יש נהלים ארגוניים 

כל  של  התקנונים  בחינת  דמוקרטי.  באורח  במפלגות  ונציגים  מוסדות  בחירת  להלכה,  הקובעים  ותקנונים 

המפלגות האלה מציגה מגוון של ממצאים המצביעים על כך שבמרבית המפלגות הכוונה היא להציג דברים 

באופן ישר ואתי214.

יושרה - הנוהג למעשה
באיזו מידה קיימת משילות פנימית יעילה ודמוקרטית בתוך המפלגות בפועל?

ניקוד: 40
נראה כי בפועל קיימת בעייתיות רבה בכל הקשור לנושא היושרה במפלגות. אם בוחנים את היושרה כדרך 

כלשונו את המצע  ומקיימת  לבוחר  הבטחותיה  והמפלגה מקיימת את  נטילת אחריות  בה  יש  פעולה אשר 

נרדף  שם  הפכו  המפלגות  במרבית  הפוליטיקאים  היושרה.  בעניין  בפועל  הבעייתיות  מתחוורת  שהציגה, 

לאי עמידה בהבטחות, לניווט ענייניהם וענייני המפלגה לפי שיקולים פוליטיים לכאורה המוכתבים על ידי 

אירועים מזדמנים, לקידום מעמדם האישי ולצבירת עוצמה. ראשי מפלגות מנצלים את כוחם ואת מעמדם 

היושרה  חוסר  צרכיהם.  לפי  החלטות  להעברת  אלה  מוסדות  לנצל  וכדי  המפלגה  מוסדות  את  לעקוף  כדי 

בהתנהלות המפלגות ובתפקוד הפוליטיקאים הוציא לפוליטיקה "שם רע" )אם היה לה שם טוב פעם(. לכן, 

קיום התקנונים והתקנות במפלגות ושמירה על מוסדות המפלגות הם עניין אחד, והפעילות של המפלגות 

והפוליטיקאים בהן, הם עניין שונה בתכלית. 

213   לפירוט, ראו נספח בסוף פרק זה.

214   ר' פירוט בנספח בסוף פרק זה.
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שרטוט 21: מדד תפישת השחיתות במפלגות, לפי שנים

על פי ברומטר השחיתות העולמי שהוזכר קודם, מקבלות המפלגות בישראל ציון גבוה מאד בשחיתות, כלומר 

המפלגות מושחתות מאד. תפישה זו נשארה לאורך השנים, ללא שינוי משמעותי )שרטוט 21(. בסקר האחרון 

ציון המפלגות עמד על 4.2 כך שלא ניתן להעיד על מגמה של שיפור.

בעייתיות נוספת לגבי היושרה משתקפת בבחירות המקדימות אשר מתקיימות בחלק מן המפלגות. בבחירות 

ויצירת מוקדי כוח  המקדימות נראות תופעות שליליות רבות כגון קניית קולות, קבלני קולות, מאבקי כוח 

מועמד  בעד  בחירות המקדימות  הצבעה  לצורך  כחברי מפלגה  להירשם  אזרחים  ידי שכנוע  על  מפלגתיים 

פלוני, אף אם בפועל אין הם תומכי מפלגה זו כלל, אלא הם תומכים או אפילו חברים במפלגה אחרת. כך נוצרת 

התופעה של מתפקדים למפלגה המשתתפים בבחירות הפנימיות, אך בבחירות לכנסת מצביעים עבור מפלגה 

אחרת. אנשים בעלי עוצמה במפלגה וקבלני קולות מנהלים עסקאות ומגיעים להסכמי הצבעה לשם השגת 

קולות ובחירת מועמד פלוני למקום גבוה ברשימת המפלגה לכנסת. ראוי להדגיש כי חוסר הלגיטימיות אינו 

במבנה הבחירות המקדימות וגיוס הקולות אלא כפי שתואר קודם לכן במה שקורה בפועל בנושא זה. התמונה 

המצטיירת היא של תככים, עסקאות, הון ושלטון, דגש על ייצוג בתקשורת ובעיות פנים-מפלגתיות אחרות. 

בעיה נוספת של יושרה נובעת מכך שהבחירות המקדימות ורצון המועמדים או חברי הכנסת בפועל לצבור 

להתנהלות  זה מביא  ומצב  כישות אחת  לא מאפשרות למפלגה לתפקד  ומעמד במפלגה,  פוליטית  עוצמה 

פרטנית של המועמדים לקידום עצמם ולטיפוח הישגיו האישיים של כל ח"כ ולא לקידום ענייני המפלגה. 
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כפי שצוין, אין למפלגות קודים אתיים ועובדה זו פוגעת אף היא ביושרה. אחד המרואיינים העיד כי הוא עצמו 

ניסה ללא הצלחה לכתוב קוד אתי באחת המפלגות אך הצליח רק להוסיף הערה בתקנון המפלגה, בה צוין 

שיש צורך לכתוב קוד אתי. בפועל, כדי לשנות מצב זה יש צורך בחינוך והטמעה וכן בגיבוש תפיסה חברתית 

משותפת החסרה כיום.

החובות הכספיים הכבדים של המפלגות אף הם היבט המעיד על רמה נמוכה של יושרה. לדעת המרואיינים, 

הגורם העיקרי להיווצרות החובות הוא חוסר יושרה בשימוש בכספי המפלגה. מפלגות מסוימות מתייחסות 

לכסף הציבורי שהן מקבלות כאל כסף שבו מותר להן לשחד את הפעילים שלהןם. במילים אחרות, אם בוחנים 

מה סכום הכסף שכל מפלגה מקבלת לשם המטרות שהוגדרו בחוק, ניתן לראות כי בפועל חלק גדול מהכסף 

עובר לידיים פרטיות. במקרים רבים מנהיגות המפלגה משתמשת בכסף ככלי לבסס את מעמדה וכדרך לחלק 

טובות הנאה. דברים אלה לרוב נעשים בתהליכים סמויים מהעין: למשל, השכרה של ביתו של פעיל-מפלגה 

לשימוש עבור סניף המפלגה בעלות מופרזת. המרואיינים ציינו כי הביקורת הפנימית רופפת. אמנם יש דרישה 

יועץ משפטי215  יהיה  דרישה חוקית שלמפלגה  אין  ביקורת-פנים במפלגה, אך  בחוק המפלגות למוסד של 

שיקפיד על ההיבט החוקי-משפטי של העניין. כך, לעתים נעדרת ביקורת פנימית אמיתית ומנהיגי המפלגה 

יכולים לעשות כרצונם במפלגה, בחבריה, ובציבור הבוחרים.

תפקיד המפלגות במערכת היושרה

חלקן של המפלגות במערכת היושרה הלאומית הוא בקידום הייעוד והמטרות בשמם הן מבקשות את אמון 

הבוחר ותמיכתו בקלפי, בקידום האינטרסים של פלגי החברה השונים אותם הן מייצגות, וכן ביצירת אוירה 

ואינן  חלקן  את  ממלאות  אינן  בישראל  המפלגות  כי  נראה  ככלל,  כפיים.  וניקיון  הוגנות  יושר,  של  ותרבות 

במדינה. למעשה,  הזרמים  כלל  האינטרסים של  כלל  ייצוג  והוא  קיימות  הן  הייעוד שלשמון  מממשות את 

הפוליטיקה המפלגתית בישראל הפכה שם נרדף לחוסר יושר, חוסר יושרה, ציניות ותככנות, תוך דגש על 

חיזוק מעמדן הפוליטי, קידום אינטרסים כיתתיים צרים של קבוצות לחץ ואף כלי לקידום אינטרסים אישיים 

של חבריהן.

א. מחויבות לטיפול בשחיתות
עד כמה מחויבות המפלגות למילוי אחריותן הציבורית למלחמה בשחיתות?

ניקוד: 30
המפלגות אינן מפגינות מחויבות רבה לנושא הטיפול בשחיתות ואינן עוסקות במאבק בשחיתות או בקידום 

רפורמות בנושא השחיתות. נושא הטיפול בשחיתות מצוי בכותרות ובשיח הציבורי בחברה הישראלית אך 

בפועל מעט ממנו מתממש ונושאים אלה אינם עומדים בראש סדר העדיפויות של המפלגות אלא משמשים 

כקרדום לחפור בו וכדי לקדם אינטרסים אישיים. 

215   ברוב המפלגות הגדולות יש יועמ"ש קבוע, אך העסקתו מותנית בהחלטה פנימית של יושב ראש המפלגה או מוסדותיה.
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כתוצאה מכך שלטת בקרב המפלגות והציבור סלחנות לשחיתות שלטונית ולמעשי שחיתות של פוליטיקאים. 

פוליטיקאים בולטים רבים נחשדו, נחקרו ואף הואשמו במעשי שוחד, אך במקרים שבהם לא הייתה הרשעה 

בבית המשפט המפלגות והציבור נוטים להתעלם מההיבטים האתיים שבהאשמות אלה ומעמדם הציבורי לא 

נפגע. יתרה מכך, גם כאשר בית המשפט או היועץ המשפטי לממשלה הדנים בעניינם מצביעים על התנהגות 

לא-אתית ולא-ראויה מצד הפוליטיקאים ורומזים על צורך בהתייחסות הציבור )הדו"ח הציבורי(, אין הוקעה 

להחזיר  מהססות  אינן  מפלגות  הפלילית.  ברמה  שזוכו  בכך  המתהדרים  אלה,  של  ציבורית  או  מפלגתית 

לשורותיהן פוליטיקאים שהורשעו בפלילים וריצו עונשי מאסר בפועל, בטענה כי שילמו חובם לחברה. 

התנהלות זו אינה משקפת מחויבות למלחמה בשחיתות, אלא להיפך.

ב. קידום אינטרסים ציבוריים וייצוגם
באיזו מידה המפלגות הפוליטיות מייצגות אינטרסים חברתיים מצטברים ורלוונטיים בספירה הפוליטית?

ניקוד: 50
ייעוד המפלגות הוא לייצג את האינטרסים החברתיים והכלכליים של כלל הציבור בישראל, אך ייעוד זה לא 

בהכרח מתקיים. יש הטוענים כי הדבר נובע מהמצב הביטחוני והגיאו-פוליטי אשר בו נמצאת המדינה, שהפך 

בעצם לבעיה מבנית, המכתיבה עיסוק בלתי פוסק של המפלגות בכך ומכאן להזנחה מתמדת של נושאי חברה 

וכלכלה, בעוד במדינות מפותחות אחרות מהווים נושאים אלה נושאי הליבה של עבודת המפלגות. המרכזיות 

של הנושא הביטחוני בהוויה הישראלית מקלה על קצינים בכירים יוצאי צבא להגיע לתפקידים מפלגתיים 

וממשלתיים בכירים ולשמר גם בתפקידים אלה את תפיסת העולם הביטחונית עליה גדלו. הדבר יוצר מעין 

מעגל קסמים המקשה מאד על שינוי התפיסה השוררת בישראל לראייה חברתית-כלכלית יותר. לעומתם 

הנכונות של מפלגות לעסוק  פוליטי בלבד לחוסר  ולכיסוי  כי המצב הביטחוני הפך לתירוץ  גורסים  אחרים 

בסוגיות הבוערות של חברה וכלכלה המטרידות את האזרחים. בדיוני השולחן העגול אף עלתה הטענה כי 

המפלגות מקדמות בעיקר אינטרסים של קבוצות לחץ מסוימות: כלכליות, חברתיות או פוליטיות, יותר מאשר 

ופיננסית  מקדמות את האינטרסים הלאומיים הכלליים. שכן, כך המפלגות מטיבות לקבל תמיכה פוליטית 

לקידום מעמדן וצבירת העוצמה שלהן, מאשר על ידי קידום אינטרסים ציבוריים כללים. 

דוגמה לבעיה המבנית שנוצרה כתוצאה מהתעלמות מבעיות החברה ניתן היה לראות בקיץ 2011 כשהחלה 

המחאה החברתית בישראל. על אף שהמחאה לא הגדירה עצמה כפוליטית קשה שלא לראותה כזאת, שכן 

הרקע לפריצתה היה מצוקה חברתית-כלכלית והיא עסקה בבעיות חברה ולא בסוגיה ביטחונית או מדיניות-

חוץ. במובן זה שיקפה המחאה את תחושת הציבור בדבר אי-מימוש התפקיד והייעוד של המפלגות בקידום 

האינטרסים של הציבור.

בעיה נוספת שהועלתה בראיונות ביחס לאי-מימוש היעוד והתפקיד של המפלגות במערכת היושרה, היא 

)פרסונה(,  ו"האמריקניזציה" של הפוליטיקה: התמקדות העיסוק באדם/הפוליטיקאי  התקשורת הפוליטית 

תוך הדגשת סממנים חיצוניים בהופעתו ושמירה על מסרים קצרים ופשוטים. באופן זה מצטמצם עד מאוד 

הדיון הציבורי המעמיק בנושאים ששעל סדר היום הציבורי. 
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בדיוני השולחן העגול צוין כי המפלגות אינן ממלאות את תפקידן הציבורי במערכת היושרה. עובדה זו קשורה 

ובריאות  ונושאים כגון חינוך, חברה, תרבות  ייצגו אידאולוגיות  לשינוי שחל במפלגות: אם בעבר המפלגות 

היו נושאים מהותיים במצע שלהן, הרי בשנים האחרונות, בעקבות תהליך האמריקניזציה שעבר כאמור על 

הפוליטיקה הישראלית, המפלגות ממלאות כיום תפקידים פוליטיים צרים בלבד: הן מרכזות תשומת לב בקבוצה 

צרה של בעלי עניין מקרב ציבור הבוחרים ולמעשה שאיפתה של המפלגה לשרוד מכתיבה את דרך פעילותה. 

כך מתרחקת המפלגה מהציבור עד כדי ניתוק. פוליטיקאים משתמשים במפלגה כמקפצה לקידום עצמי מאחר 

שזו הדרך העיקרית להיכנס לכנסת, הם רואים עצמם מורמים מעם והם אינם משרתים את הציבור.

נספח למפלגות: מבנה המוסדות ותקנוני המפלגות
במפלגת הליכוד המוסד העליון הוא ועידת המפלגה. בין וועידה לוועידה – המוסד המרכזי הוא מרכז המפלגה. מרכז המפלגה 

מחליט על שינויים בתקנון המפלגה, בוחר את מוסדותיה העיקריים )יושב ראש המרכז, יושב ראש המזכירות, יושב ראש 

הלשכה ומבקר הפנים(. התקנון כולל הוראות מפורטות בנושא בחירת הנהגת המפלגה, מי רשאי לבחור למוסדות המפלגה, 

קביעת המועדים לבחירות, דרכי התנהלותן וכדומה. במהותן, הבחירות להנהגת "הליכוד" הן לפי כללים דמוקרטיים. יושב 

ראש המפלגה, למשל, נבחר על ידי כל חברי המפלגה בבחירות כלליות, חשאיות, אישיות ושוות. בתקנון יש גם הוראות 

אכיפת  בחירות,  תעמולת  פעולתם(,  ודרכי  מבקר  פיקוח,  ועדת  )כגון  עליהן  והפיקוח  במפלגה  הפנימיות  הבחירות  לגבי 

המפלגה  בחוקת  מוגדרות  וועדותיה  המפלגה  מוסדות  היו"ר,  סמכויות  וכיו"ב.  המפלגה  של  הדין  בית  ידי  על  ההוראות 

ובתקנון. סדר יומה של וועידת המפלגה נקבע על ידי יושב ראש התנועה, אולם הוועידה רשאית לשנות את סדר היום, 

שנקבע ע"י יושב ראש התנועה. יושב ראש הלשכה יושב בראש ההנהלה, והחלטותיה יחייבו את נציגי התנועה ברשויות 

הממלכתיות ובכל הגופים הציבוריים האחרים, ככל שהן עומדות בסתירה להחלטות המרכז ומבלי לפגוע בסמכויות חברי 

הסיעה בכנסת ויושב ראש התנועה; לשכת הליכוד רשאית לבטל את החלטות ההנהלה. נראה כי לשכת הליכוד עוסקת 

המפלגה  ומצע  עליה,  עליונים  והמרכז  הוועידה  של  ההחלטה  סמכות  אך  המפלגה,  למדיניות  הקשורות  הסוגיות  ברוב 

ומדיניותה, כמו גם נושאים עקרוניים, מובאים לאישורם. בראש המפלגה עומד היושב ראש שהינו בעל סמכויות החלטה 

והשפעה רבים על התנהלותה. כל אלה מניחים תשתית למשילות דמוקרטית במפלגה216.

מפלגת העבודה: בדומה למפלגת הליכוד, למפלגת העבודה יש חוקה ותקנון ובהם תקנות מפורטות בנושא מוסדות המפלגה, 

לבחור  הזכאות  לגבי  תקנות  וכן  וכדומה,  המפלגה  הנהגת  בחירת  הפנימיות,  הבחירות  עריכת  ביניהם,  הסמכויות  חלוקת 

המפלגה  הנהגת  לבחירת  תקנונית  תשתית  יש  מהותית,  כאן,  גם  וכדומה.  לבחירות  המועדים  שאלת  המפלגה,  למוסדות 

ומוסדותיה, לפי כללים דמוקרטיים. בתקנון מפלגת העבודה, כמו גם בתקנון מפלגת הליכוד, יש פירוט לגבי ועדת פיקוח על 

הבחירות במפלגה, דרך הפעולה של הוועדה, תעמולת בחירות, יכולת אכיפה של הוועדה ובית הדין של המפלגה. במפלגת 

ובעלי  עקרוניים  ובעניינים  המפלגה  מצע  לגבי  ומחליטה  דנה  והיא  המפלגה  של  העליון  המוסד  היא  הוועידה  העבודה, 

השפעה מיוחדת על המפלגה. התקנון מצביע על כך כי מדובר בסמכות החלטה בסדר היררכי: היושב ראש הוא הקובע לגבי 

הפעילות השוטפת, אחריו הוועידה ואחריה מרכז המפלגה – אליה מובאים לאשור נושאים מרכזיים ועקרוניים217.

הדבר דומה גם במפלגת קדימה: גם כאן יש בתקנון המפלגה התייחסות מקיפה לבחירת המנהיגות של המפלגה, הבחירות 

הפנימיות בה, סמכויות ועדת הבחירות, והוראות כלליות לקיום הבחירות עצמן. יושב ראש התנועה ייבחר בבחירות כלליות, 

ארציות, ישירות, שוות, חשאיות על ידי כלל חברי התנועה בעלי הזכות לבחור. במפלגת קדימה המועצה היא המוסד הרחב 

של התנועה הדן בכל הנושאים העקרוניים בחיי התנועה. בתקנון מפלגה זו מוזכר בברור מי אחראי לקביעת המצע218.

http://www.likud.org.il :216   ר' קישור לחוקת הליכוד

http://www.havoda.org.il/Web/AboutUs/Constitution/Default.aspx :217   ר' קישור לחוקת מפלגת העבודה

218   ר' קישור למוסדות קדימה: 

http://www.kadima.org.il/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=119
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מפלגת "ישראל ביתנו", להלכה, אינה שונה מהמפלגות האחרות שציינו למעלה וגם לה יש תקנון ותקנות בנושא בחירת 

ראשי המפלגה ומוסדותיה. הוועידה והמרכז הם המוסדות העליונים של המפלגה והם רשאים להחליט בכל ענייני המפלגה. 

יושב ראש המפלגה קובע את סדר היום לוועידה ולמרכז. עם זאת, בפועל נראה כי ראש המפלגה שולט בכל הנעשה בה 

וקובע את הרכבי המוסדות, גם אם השליטה כאמור הינה מאחורי הקלעים של תהליכים המציגים מראית עין של תהליכים 

דמוקרטיים219.

ש"ס, לעומת זאת, שהיא מפלגה חרדית ספרדית המשקפת כאן גם את המצב במפלגות החרדיות האחרות, חסרה הליכים 

דמוקרטיים ואין בה מוסדות דמוקרטיים סדורים. אמנם גם בש"ס ישנן תקנות למפלגה, אך הבחירה של מועמדי המפלגה 

לכנסת ושל מוסדות המפלגה אינה דמוקרטית. הנהלת המפלגה, לרבות יושב ראש ההנהלה, אשר משמש גם כיושב ראש 

המפלגה, נבחרים ע"י נשיא מועצת חכמי התורה, בתיאום עם שאר חברי מועצת החכמים. בהנהלת המפלגה משמשים חברי 

כנסת של המפלגה, מזכ"ל המפלגה ואנשים נוספים שנבחרים כאמור על ידי נשיא מועצת חכמי התורה. לפיכך, המפלגה 

נשלטת על ידי מועצת חכמי התורה ונשיא המועצה שהיה, עד לפטירתו לאחרונה, הרב עובדיה יוסף ז"ל. ראשיה מתמנים 

על ידי גוף זה ולא בבחירות של חברי המפלגה, כך שהמפלגה פועלת באופן שאינו מתיישב עם עקרונות דמוקרטיים. למותר 

לציין כי מועצת החכמים, בעלי התפקידים במפלגה וחברי הכנסת מטעמה הם גברים בלבד. הנהלת ש"ס רשאית להציע 

קווי מדיניות ועקרונות פעולה ולקבל החלטות המחייבות את מוסדות המפלגה ונציגיה, אולם כל ההחלטות העקרוניות של 

ההנהלה הן בבחינת המלצות בלבד למועצת החכמים, והינן טעונות אישור של מועצת החכמים220.

219   באתר המפלגה אין כל אזכור למוסדותיה או לתקנונה. 
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