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צילום: אוהד צויגנברג דיון הענקת החסינות לח"כ כץ. "הציבור בישראל נחשף למחזות שלא מכבדים את הכנסת"

פוליטי

"הציבור שואל - אלה הנציגים שלנו?": חבר הכנסת לשעבר רוצה
לתקן את הכנסת

מנואלפרופ' מנואל טרכטנברג מציע רפורמה שתשנה את חוקי המשחק של הכנסת — ותשקם את אמון
הציבור במוסד ■ הדרך: הגבלת המשמעת הקואליציונית, הפחתת מספר הצעות החוק הפרטיות, חיוב

ייצוג של כל מפלגה בדיוני המליאה — ויצירת מדד שיגדיר את עוצמת וחשיבות החוקים

חגי עמית

פורסם ב-11.02.20
עקוב

ביום שלישי שעבר, אחרי שעות ארוכות של דיון בבקשת החסינות של חיים כץ,
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היו חברי ועדת הכנסת כבר מותשים. הח"כית קרן ברק (ליכוד) הטיחה כלפי

הח"כיות יעל גרמן (כחול לבן) ותמר זנדברג (מרצ) כי גם הן פעלו בעבר בניגוד

עניינים. "כשהיית שרת הבריאות, האם סיפרת בכל דיון ודיון שבו נכחת שאחד

המייסדים של 'יש עתיד' הוא סמנכ"ל בחברת התרופות הכי גדולה? בדיונים

כשרת בריאות, האם דאגת שכולם ידעו על זה או לא?" אמרה ברק. "לא, לא

יודעת על מה את מדברת", ענתה גרמן. "גם אני רוצה לשמוע על ניגודי

העניינים שלי. אני רוצה להבין למה היא התכוונה", אמרה זנדברג. "אני לא

מעוניינת", השיבה ברק. "היא לא חייבת", אמר יו"ר הוועדה, אבי ניסנקורן.

ואולם זנדברג לא ויתרה: "לא, לא, לא. היא לא יכולה לזרוק משהו לאוויר. מה זה

'היא לא מעוניינת'?" 

- פרסומת -

"פעם ראשונה קורה שזורקים משהו סתם לחלל האוויר בכנסת?" שאל ח"כ יואב

קיש (ליכוד). "תמי, היא יכולה. יש לה חסינות", הגיב בהומור אחד מחברי כחול

לבן. "רגע, אל תגיד לה תמי, קוראים לה תמר", הצטרף לדיון יו"ר סיעת הליכוד,

ח"כ מיקי זוהר. "אי-אפשר סתם להגיד דברים", התעקשה זנדברג. "אני יכולה

לעשות מה שאני רוצה", סיכמה ברק.

נזכרנו בדיון הזה, כמו בדיונים אחרים בכנסת, כשקראנו את ההצעה לרפורמה

מנואלחדשה של פרופ' מנואל טרכטנברג בשיתוף הכלכלן איתמר פופליקר, שאותה

הם צפויים להפיץ בקרוב בין חברי הכנסת. כפי שהגדיר זאת טרכטנברג במסמך

המציג את הרפורמה: "הציבור בישראל נחשף לעתים קרובות למחזות שלא

מכבדים את הכנסת — התבטאויות קשות של חברי כנסת בדיונים במליאה,

עימותים בוטים שמושכים תשומת לב תקשורתית, העלאה תדירה של הצעות

חוק מוקצנות ושנויות במחלוקת, שמשאירות מאחוריהן שובל של רגשות קשים

וציבורים פגועים; נאומים חוצבי להבות מול מליאה ריקה, כמו גם 'דיונים לתוך
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הלילה' שבמקרים רבים מטרתם היחידה היא לייצר הד תקשורתי".

מדד עוצמה לכל חוק

טרכטנברג, לשעבר חבר כנסת מטעם המחנה הציוני, פרש מהפוליטיקה

ב–2017 כדי להתמסר לכתיבה על סוגיות כלכליות־חברתיות. ניכר כי הרפורמה,

שעיצב כחלק מ"פרויקט 100 הימים" שנעשה במסגרת עבודתו במוסד שמואל

נאמן למחקר מדיניות לאומית, הושפעה מכהונתו בכנסת. הכותרת שנתן

לרפורמה — "להחזיר עטרה ליושנה" — לקוחה אולי מעולם המושגים של

מפלגת ש"ס, אבל טרכטנברג שואף לשנות באמצעותה את כללי המשחק של

הכנסת דווקא לכיוון מודרני יותר.

- פרסומת -

צילום: אוליבייה פיטוסי מנואלפרופ' מנואל טרכטנברג

מיטב הכתבות, העדכונים והפרשנויות, מדי
יום ישירות למייל

הרשמה בקליק
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שלושת הכשלים המרכזיים בעבודת הכנסת המוגדרים ברפורמה הם היעדר דיון

אמיתי וענייני במליאת הכנסת, הסתפקות ברוב מינימלי תוך ויתור על השגת

הסכמות רחבות, והאינפלציה של הצעות החוק הפרטיות שממנה סובלת

הכנסת.

לפי טרכטנברג, הכשלים האלה אחראים במידה רבה לנתון שהוא מציג, שלפיו

רק 30% בקרב הציבור היהודי ו–16% בקרב הציבור הערבי מביעים אמון

בכנסת. הנתון הזה, המתבסס על סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מפחיד

לא משום שהוא מייצג שפל חסר תקדים באמון הציבור במוסדות השלטון, אלא

דווקא משום שהוא נכון רק ל–2018, כלומר עוד לפני שנכנסנו ל–2019 —

שנה של קיפאון פוליטי חסר תקדים וכנסת לא מתפקדת. ניתן רק להעריך כי אם

היינו בודקים את הנתון הזה ל–2020 — המצב היה גרוע יותר.

המהלך המרכזי שמציע טרכטנברג נועד לשנות את המצב שבו נכון להיום,

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvH1-zc-AGve3Be2ygWFiJvqG0oIhpig1ATUgc_e0oSYAbt9KQN9nUje2GkcotVBbPmcvpUxbNis7fs8woD31Uo2cA9UJ-IbWeabw7UtWjGSmYvSkv6zrNA2fxXYtwdPrxaa7tf_Z-7Ksiwl4tivamyxYXJNUYvJkAZV8CQa8Mb7c_J7cYDTcos4Yx4gT1Lh4d-1rF6yWG9WcHxgnzObWYdLfw6OzGyVzriLqvILhP-Wqir8RdPFWmTskGR-8IXXicickdoP2x5G1R-UDdQxfBjAWuiMz3fv-uHikCUYYa7jW2hcmBrHU0STclvyhT60HZ4FxIN38nBvdGR6zq_Uc2GWplOx_dHf59wehwdCRz8yVvp4ulIOFu22k9iXUSf4RRp5S9SZ1fR8IX5hGlQhY7Svg&sai=AMfl-YRkGoZ5QgH8RcfgT9lPc8Qon2GP-wqYSTV4I_y84NsfP79ifrQqL0JolNS85y2CGCVw4jAj9SMiVRc7lexpKqcvhilAQDdGW2iFRmuX0SAGgRgkJq8EF0mYWWRxy5VziW8C&sig=Cg0ArKJSzMEPE1u1vlqd&adurl=https://www.themarker.com/labels/savings&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.themarker.com/law/1.8369815
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=110687712359084&redirect_uri=https://www.themarker.com/news/politics/1.8508907&link=https://www.themarker.com/news/politics/1.8508907&display=popup
mailto:?subject=%22%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%9C%20-%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95?%22:%20%D7%97%D7%91%D7%A8%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%9F%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA&body=https://www.themarker.com/news/politics/1.8508907


4.3.2020 "הציבור שואל - אלה הנציגים שלנו?": חבר הכנסת לשעבר רוצה לתקן את הכנסת - פוליטי - הארץ

https://www.haaretz.co.il/tmr/1.8508907 5/12

לצורך העברת חוק הגיוס לדוגמה — חוק שאמור לשנות את הכיוון שאליו צועדת

החברה הישראלית בעשרות השנים הקרובות — נדרש אותו הרוב שנדרש

לצורך העברת חוק טכני דוגמת "חוק הפקסים", שאושר ב–2018 ונועד לפטור

את האזרח הישראלי מהחובה לאתר מכשיר פקס פנוי כשהוא מתקשר מרחוק

עם מוסדות ממשלתיים.

- פרסומת -

טרכטנברג אינו מקבל כעובדה קיימת את המצב הזה. ההצעה המרכזית

המובאת ברפורמה היא יצירת מדד חדש, שאותו הוא מגדיר "עוצמת החוק".

המשמעות שלו היא שהחוקים המובאים לחקיקה בכנסת ידורגו לפי שני ממדים:

מידת החשיבות שלהם ככל שמדובר בחיי האזרחים, ומידת ההסכמה בכנסת על

החוק בעת חקיקתו. ככל שחשיבותו של חוק תהיה גדולה יותר, כך תנאי הסף

לחקיקתו יהיו גבוהים יותר, וככל שתהיה עליו הסכמה רחבה יותר, כך האפשרות

לשנותו או לבטלו בהמשך תהיה כפופה לתנאים מחמירים יותר.

הרפורמה מציעה לחלק את הצעות החוק לשלוש קטגוריות — חוקי יסוד, חוקים

מרכזיים וחוקים רגילים — ובהתאם לכך לקבוע את חשיבותן. לצורך הבאת כל

הצעה לדיון במליאה יידרש מספר אחר של חתימות חברי כנסת, בהתאם

לחשיבות הקטגוריה שאליה היא משתייכת. במקביל, לצורך העברת חוקים

רגילים בכנסת יידרש רוב של יותר מעשרה חברי כנסת. לצורך העברת חוקים

מרכזיים יידרש רוב של יותר מ–31 חברי כנסת ועבור חוקי יסוד יידרש רוב של

יותר מ–60 חברי כנסת.

מדד עוצמת החוק ייקבע על ידי ההפרש בין מספר התומכים בו לבין מחצית

ממספר המתנגדים אליו. כלומר, לכל חוק יינתן דירוג עוצמה של בין 10 ל–120.

לצורך שינוי או ביטול חוק קיים יהיה צורך להשיג עוצמה לא פחותה מזו
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שהוענקה לחוק בעת אישורו.

- פרסומת -

הרפורמה מציעה גם כי מדד העוצמה של כל חוק שתחוקק הכנסת ישמש גם

לחישוב "ציון" תקופתי לכל חבר כנסת, כסכום של מדדי העוצמה של כל אחד

מהחוקים שהוא יזם והצליח להעביר — שיפורסם בציבור.

הרפורמה מציעה גם שלושה צעדים משלימים לצורך יצירת השונות בין החוקים

השונים: הראשון הוא קביעת קוורום (מניין חוקי) לדיונים במליאה, שיעזור למנוע

את המחזה הנפוץ של מליאה ריקה שאליו התרגלנו. כך, באמצעות קביעת

קוורום לא יתקיים דיון אלא אם כן נוכחים במליאה לפחות 10% מחברי הכנסת

של כל סיעה, ולפחות חבר כנסת אחד מכל סיעה קטנה. אם סיעה לא תעמוד

בקוורום — יוטלו עליה סנקציות.

צילום: אוהד צויגנברג מליאת הכנסת ריקה
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הצעת חוק אחת בשנה

מהלך נוסף שמציע טרכטנברג, שמשלים את המהלך המרכזי, הוא הגבלת

מספר הצעות החוק הפרטיות — כדי להפחית את מספרן העצום המועלה על

ידי חברי הכנסת. בכנסת ה–20 (2015–2019) הועלו בסך הכל 4,163 הצעות

חוק פרטיות — כ–1,000 הצעות בשנה — לעומת כ–129 בשנה ב–1977–

1988 וכ–295 הצעות כאלה המוצעות במדינות שנבדקו. במקביל, בכנסת

ה–20 אושרו רק 2.6% מתוך 4,163 ההצעות שהוגשו.

"אין אפשרות מעשית לחוקק מאות חוקים חדשים שנה אחר שנה, וקרוב לוודאי

שהמדינה ואזרחיה לא יכולים לעכל, להתמודד ולאכוף זרם כה גדול של חוקים",

כותב טרכטנברג. במקביל, הוא מסביר כי "התופעה הזאת מהווה מעין מעגל

קסמים: ככל שחברי הכנסת נוכחים לדעת שסיכויי החקיקה זעומים, כך הם

נוטים יותר להעלות הצעות חוק 'רעשניות' אך חסרות סיכוי ממשי לאישורן,

וריבוין מפחית עוד יותר את התמריץ להפנות את פעילותם לאפיקים ראויים

יותר". טרכטנברג מציע כי לכל חבר כנסת יותר להגיש הצעה אחת בכל מושב

כנסת — מהלך שצפוי להגביל את מספר הצעות החוק למקסימום 260 הצעות

בשנה.

ההצעה המשלימה השלישית היא הגבלת סמכות ועדת השרים לענייני חקיקה

והיקפה של המשמעת הקואליציונית. כדי למנוע את המצב שראינו בכנסת

ה–20, שבו כל סוגיות החקיקה נסגרות בוועדת שרים עלומה זו — שכפי

שמגדירה הרפורמה, "פועלת בחוסר שקיפות מוחלט ועל פרוטוקוליה מוטל

חיסיון" — הרפורמה מציעה כי ועדת השרים לא תקבע עמדה ביחס להצעות

חוק פרטיות, אלא אם אלה נוגעות ישירות לפעילותם של משרדי הממשלה, או

לנושא מהותי שמוזכר בהסכמים הקואליציוניים. כמו כן, טרכטנברג מציע כי

ק
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הפרוטוקולים של הדיון בוועדה יתפרסמו ברבים, וכי המשמעת הקואליציונית

תופעל רק על הצעות חוק ממשלתיות, ועל הצעות הנוגעות שעמדת הקואליציה

לגביהם הוגדרה בהסכמים הקואליציוניים.

לדברי טרכטנברג, ביום שבו תוקם ממשלה, ראוי כי הזעזועים הפוליטיים שחוותה

הכנסת בשנה החולפת יתבטאו במחשבה מחודשת על סדרי העבודה שלה. כפי

שמגדיר זאת המסמך, "הכנסת נמצאת בתחתית מוסדות השלטון על פי מידת

אמון הציבור בהם, והדבר מהווה סכנה ממשית לאיתנותה של הדמוקרטיה ושל

המערכת הפוליטית כולה".

"אני לא חושב שיש פה אינטרס מפלגתי", אומר טרכטנברג, "נכון שלא יהיה קל

להעביר רפורמה כזו, אבל צריך ללחוץ ולדחוף זאת פעם אחר פעם, והמודעות

לגבי הצורך לעשות מהלך כזה תגבר. הציבור מסתכל על הכנסת בעיניים כלות

ושואל את עצמו — אלה הנציגים שלנו? חוסר האמון בכנסת מחלחל לכל מקום.

לכן, חשוב לומר שחלק מהבעיה היא כללי משחק, שניתן לשנותם. ברגע

שתאמר שניתן לשנות את כללי המשחק בכנסת, אתה נותן תקווה".

הכנסתתגיות: רפורמה

פרסומת:  ויוה לה פראנס: כך תרמה צרפת לא מעט לעולם המודרני

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

תרבות /

מקהיר להוליווד:
הכוכבת המצרית יוסרא

כבשה את השטיח
האדום…

דעות /

גנץ-לפיד, מים עכורים

ds | אולמות אירועים…

מחירי אולמות
האירועים ב2020

עלולים להפתיע אותך

מרחבי הרשת

/ mako

במקום לקנות כרטיס: 4
דרכים לצפות במשחקי

ליגת העל

מרחבי הרשת

Recommended by

https://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.3997
https://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.3577
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsuqcUWTpkLkS14cCehubVtJpkRNbkoCFxCvhKoLzliHjQ8ieEwqRtHriHQL3uyISDyk-SY5TDeRQNpvSlFPStzhNCi0u6aAjlLbYSPHx6ZSOn8Mrt2wmMOvUpzGasfOxtUaMVPUQzfqobtkhs4lumZcLpg567qO2OLxGQrn_Z81KEMZ60Z07OsZb6F3wD3mEwlBzltlqASFdsgjZZQhlXZxPNy_2fLg0mHCC3ggNWKVosCn9XBno6LF51297dc8LtIKQkXuVEgQpQbj8XcC5Cxmd6FGnhAWswsULV5M7TL0E8gcxPgtWnGuDRxTKCyNENPrirJhhRPWUqtnkMOwM3vkGRbSgWLeldiU6JSQnOCynJV3CYq6c_O52DVcNHcnBzO3jmaV-rU1fIDValHOSREIPTsIvKYPC1w8F_6c0w_F7emWxY-g%2526sai%253DAMfl-YT8eSG6mv_RvvIkj5Y5a-YJy6x93_BlDUgF_0Ka2WHMVb3DIohhNYrIBUW1pF7-Wf6Z63Y2doDeokkwATkzQoJ5gf2k_9lRvWi255UnaRxC8edb6ogyu-XYr5RN3ojwzSwM%2526sig%253DCg0ArKJSzAje-0oj-FymEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://www.haaretz.co.il/labels/pegasus/1.8463527
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.8587472?utm_source=traffic.outbrain.com&utm_medium=referrer&utm_campaign=outbrain_organic&obOrigUrl=true
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8585829?utm_source=traffic.outbrain.com&utm_medium=referrer&utm_campaign=outbrain_organic&obOrigUrl=true
https://a976fd.llsdzktnxwnnr.com/?subid1=$section_name$&subid2=%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D+%D7%912020+%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%A2+%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%9A&subid3=$section_id$&subid4=zz-il-d-weddinghhe-17186-22020312-ob-to&site=$publisher_name$_$section_name$&network=outbrain&OutbrainClickId=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.mako.co.il/special-articles/Article-cec484385a51071027.htm?utm_source=outbrain&utm_medium=%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D+%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%3A+4+%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99+%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%AA+%D7%94%D7%A2%D7%9C&utm_campaign=Next_Soccer_Mako&utm_content=$publisher_name$_$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/he
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=110687712359084&redirect_uri=https://www.themarker.com/news/politics/1.8508907&link=https://www.themarker.com/news/politics/1.8508907&display=popup
mailto:?subject=%22%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%9C%20-%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95?%22:%20%D7%97%D7%91%D7%A8%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%9F%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA&body=https://www.themarker.com/news/politics/1.8508907


4.3.2020 "הציבור שואל - אלה הנציגים שלנו?": חבר הכנסת לשעבר רוצה לתקן את הכנסת - פוליטי - הארץ

https://www.haaretz.co.il/tmr/1.8508907 9/12

תרבות /

את הטור הזה אפרסם
עד יום מותי

דעות /

נתניהו הוא אדם מסכן

/ DentalPRO

השתלת שיניים
בטכנולוגיה פורצת

דרך! השיטה
המתקדמת בעולם

מרחבי הרשת

/ Channel22

צריפין: המשקיעים
נלחמים על משרדים
במגדלים המרכזיים

בפארק החדש.

מרחבי הרשת

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר

לבחירת השם
ככינוי קבוע

תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ

סדרו את התגובות

13:27 13.02.2020אלדד13
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מעשה אחד כזה שווה אלף דיבורים קדימה לעבוד חבל על כל דקה

17:58 12.02.2020אזרחית המדינה12
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הכל נכון..אבל לא מספיק..כדי להיות גננת חייבים תעודה,אבל כדי להיות חבר כנסת לא צריך שום תעודה
וגם לא תעודת יושר...

שם

שלחו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

מהאחרונה לראשונה
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08:38 12.02.2020הדרך לגיהנום11
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הבעייה העיקרית איננה הכנסת אלא התקשורת. התקשורת לא מעוניינת לדווח על העבודה הרצינית
שנעשית בכנסת, אלא בעיקר שערוריות ופרובוקציות, ומאחר שחברי הכנסת חפצים ששמם יוזכר

בתקשורת הם נגררים לבצע פרובוקציות ומהלכים שערורייתיים, שבסופו של דבר פוגעים באמון הצבור,
שאוהב להתבכיין על חברי הכנסת אך למעשה לא מתעניין בעבודה רצינית שנעשית על ידם (כי זה נושא

משעמם) אלא בפרובוקציות שהופכות נושאים לשיחה

08:24 12.02.2020הדרך לגיהנום10
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הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות אומר הפתגם. הכוונה לתקן את התנהלות חברי הכנסת ןעבודת
הכנסת רצוייה אך ההצעה תגרום לכאוס יותר גדול בעבודת הכנסת ובעקבתיו פגיעה עוד יותר גדולה

באמון הצבור.

07:12 12.02.2020אני9
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טרכטנברג הוא נכס לפוליטיקה בישראל!
הלוואי ויצליח ביישום תיקון זה! כבוד!

20:33 11.02.2020דודי עמר8
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אחד הנושאים הדחופים ליישום הוא חוק שיגביל את הקדנציה לכהונת ראשות הממשלה.
ועדת הכספים התנהלה עד כה

בדרכי מחטף, גם לזה חייבים
לעשות סוף.

19:33 11.02.2020מושחתים נמאסתם7
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צודק..נמאסו עלינו..מגעילים דוחים הרסתם את הכנסת ואת המדינה!!!לא יסלח לכם!!לעולם!!לדראון
עולם תהיו!

מושחתים נמאסתם 11.02.2020 21:41 סארטר
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דווחו כפוגעניהגיבו
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הביביזם השחית את המדינה הגענו לדקה ה90
חייבים לשנות ולהעיף את המושחתים.

מושחתים נמאסתם 12.02.2020 06:46 אור

1 0

מצביעים רק ביבי , השמאל והערבים בחוץ

16:49 11.02.2020פופאי6

0 1

טרכטנברג בדרך הנכונה
וגם צריך ליצור כלי מדידה לעבודת החכי"ם, להגדיר תנאי סף לחברי הכנסת, להגביל הסכמים

קואליציונים ולהגדיר את תפקידי שומרי הסף.

16:45 11.02.2020דידי5
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זו אחת הסיבות מדוע הפעם לא הולך ליבחור.
.

דידי 11.02.2020 20:37 ניבי

0 0

שיטת הבחירות שלנו מחייבת אותנו לבחור...כי מי שלא הולך לבחור,
הקול שלו יכול ללכת למפלגה

שלא היינו רוצים..
זה לא טוב. צריך לבחור.

16:22 11.02.2020יוסקה4

0 1

יש עשרות אלפי אנשים טובים ומוכשרים במדינה. איך מביאים אותם לכנסת במקום האנשים הבינוניים
במקרה הטוב או קבלני קולות ואופורטוניסטים שטובת המדינה מהם והלאה במקרה הרע?
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