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 1 מתוך 1עמוד 

ד"בתמוז תשס' ד  2004 ביוני 23
  הבחירות ברשות הפלסטינית

 מבוא. 1

עוסק בבחירות לתפקיד ראש הרשות הפלסטינית , כ יצחק הרצוג"אשר נכתב לבקשת חה, מסמך זה

הסדרי , שיטת הבחירות ומקורן המשפטי: בהתמקדות בנושאים האלה, ת הפלסטיניתולמועצה המחוקק

 ופירוט ההתייחסות לבחירות בהסכמים ובתוכניות 1996סקירת הבחירות שהתקיימו בשנת , הבחירות

 .מדיניות

 ולמועצה המחוקקת הפלסטינית 1)ר"היו: להלן(ראש הרשות הפלסטינית -בחירות לתפקיד יושב

 2.ר או למועצה"מאז לא התקיימו בחירות לתפקיד היו. 1996 בינואר 20-התקיימו ב) ההמועצ: להלן(

ובה קריאה לבחירות " הודעה נשיאותית" "אלקודס" התפרסמה בעיתון היומי 2004 ביוני 22-יצוין כי ב

להודעה תוקף . 2004 בספטמבר 4-מרשם הבוחרים ייפתח ב, פי ההודעה-על. כלליות ברשות הפלסטינית

 3.יב מיום פרסומה בעיתון הרשמי של הרשותמחי

 4שיטת הבחירות ומקורן המשפטי. 2

 1993 בספטמבר 13-ף ב"מקורן המשפטי של הבחירות בהצהרת העקרונות שנחתמה בין ישראל לבין אש

 1995.5 בספטמבר 28-ף שנחתם ב"ובהסכם הביניים בין ישראל לבין אש

 הצהרת העקרונות

קבע כי כדי שהעם הפלסטיני יוכל לנהל את עצמו בהתאם לעקרונות  בהצהרת העקרונות נ3בסעיף 

. לאומי- למועצה בפיקוח ביןחופשיות וישירות, בחירות פוליטיות כלליותדמוקרטיים תתקיימנה 

אך נקבע כי הסכם זה יתבסס על , בהצהרה נשאר אופן ביצוע הבחירות לקביעה בהסכם בין הצדדים

 .  להצהרה1העקרונות שנקבעו בנספח 

נקבעו שני עקרונות , "Protocol on the Mode and Conditions of Elections: "שכותרתו, בנספח זה

 שלפלסטינים תושבי ירושלים תהיה הזכות להשתתף בתהליך הבחירות בהתאם –האחד : עיקריים

 לא 1967 ביוני 4- שמעמדם העתידי של פלסטינים שהיו רשומים ב–האחר ; להסכם שיגובש בין הצדדים

עוד נקבע בנספח . ייפגע רק בשל העובדה שהם אינם יכולים להשתתף בבחירות מטעמים פרקטיים

שיטת : לסוגיות האלה, בין השאר, כי ההסכם העתידי בין הצדדים בעניין הבחירות יידרש, להצהרה

 .רישוי וכיוצא בהם, לאומי על הבחירות וחוקים וכללים בנושאי תעמולה-הפיקוח הבין, הבחירות

                                                 
 ".נשיא"התואר : לבין הדרישה הפלסטינית" ר"יו"התואר : פשרה בין ההצעה הישראלית, "ראיס" הכינוי בכתובים היה   1
 .2004 ביוני 23, מכתב, ל"הראשי בצהמפקדת הפרקליט הצבאי , לאומי- מידע שהתקבל ממחלקת הדין הבין 2
 . תרגם את הידיעה מר מוחמד שמייה מספריית הכנסת 3
 :וכן, 2004 ביוני 23, מכתב, ל"מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי בצה, לאומי- מידע שהתקבל ממחלקת הדין הבין 4

,"Founding elections in a transitional period:  the first Palestinian general elections” , Asad Ghanem 
Middle East Journal, vol. 50, No. 4, pp. 513–528. 

 .ר הוסף מאוחר יותר להסכם הביניים"ההסדר לבחירת היו.  בהצהרת העקרונות נקבעה רק שיטת הבחירות למועצה 5
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 )הסכם הביניים: להלן(ף "הסכם הביניים בין ישראל לבין אש

 .גובשו הכללים המוסכמים בכל הקשור לבחירות, 1995 בספטמבר 28-שנחתם ב, בהסכם הביניים

, בו בזמן תתקיימנה בחירות פוליטיות ישירותנקבע כי , "בחירות"שכותרתו ,  בהסכם הביניים 2בסעיף 

 .ר"ינית ולתפקיד היוחופשיות וכלליות למועצה הפלסט

בפועל נבחרו למועצה ; ר" חברים מלבד היו82 בהסכם הביניים היו צריכים להיות במועצה 4סעיף פי -על

 .  חברים88

נספח זה הפנה לחוק הבחירות .  להסכם הביניים ובתוספות לו2נוהלי הבחירות פורטו בהרחבה בנספח 

. ל הסכם הביניים ולתקנות מכוחו של חוק זהשהוטל על הרשות הפלסטינית לחוקק מיד עם החתימה ע

 . על הרשות הוטל גם להקים ועדת בחירות  מרכזית שתהיה אחראית למערכת הבחירות

 חוק הבחירות

בהסדר הביניים נקבע הצורך בחקיקת חוק בחירות שיהיה מקובל הן על הצד הישראלי הן הצד 

בחוק זה פורטו ). 13' חוק מס(ק הבחירות ר את חו" אישרו המועצה והיו1995 בדצמבר 7-ב. הפלסטיני

והוא עוסק בהרחבה במעמדם ובתפקידם של המשקיפים , הכללים שהוסכם עליהם בהסכם הביניים

 . לאומיים שיפקחו על מערכת הבחירות-הבין

 6הסדרי הבחירות. 3

 .זמןר הרשות ולמועצה יתקיימו בו ב"הבחירות לתפקיד יו, בהתאם לחוק הבחירות ולהסכם הביניים

 מחוזות בחירה •

, עזה מחוז בחירה אחד- ורצועת7)ובכללה ירושלים(ר נחשבות הגדה המערבית "בבחירות לתפקיד היו

לכל מחוז מוקצים מושבים במועצה בהתאם .  מחוזות בחירה16-ואילו בבחירות למועצה הן מחולקות ל

 .למספר תושבי המחוז בעלי זכות הבחירה

 מצורפת למסמך זה 1996שבים שהוקצו לכל מחוז בבחירות של שנת רשימת מחוזות הבחירה ומספר המו

 .1נספח כ

 הזכות לבחור •

, חינוך או מעמד כלכלי, מוצא חברתי, דעה, דת, גזע, ללא הבדל מין, הזכות לבחור ניתנה לכל פלסטיני

 .  שנה או יותר18שגילו ביום הבחירות , תושב השטחים או מזרח ירושלים

                                                 
6Asad Ghanem, “Founding elections in a transitional period:  the first Palestinian general elections ", 

Middle East Journal, vol. 50, No. 4, pp. 513–528.  
 .במסמך זה נעשה בהתאם להופעתו בהסכם הביניים" הגדה המערבית" השימוש במונח  7
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 הזכות להיבחר •

 שנה או יותר ביום הבחירות וששמו 30 רשאי להגיש מועמדות פלסטיני שמלאו לו –  במועצהלכהונה

 . על המועמד להיות תושב קבע במחוז הבחירה שבו הוא מציג את מועמדותו. מופיע במרשם הבוחרים

שוטרים וחברי כוחות , עובדי המדינה והמועסקים במוסדות ציבור, ובכלל זה שרים, עובדי ציבור

צריכים להגיש את התפטרותם לפחות עשרה ימים , המבקשים להציג את מועמדותם, ון והצבאהביטח

 . לפני היום האחרון להצגת מועמדות

אך מספר המועמדים של כל מפלגה לא יעלה , תנועה רשאית להציע רשימת מועמדים מטעמה/כל מפלגה

מועמדים עצמאים רשאים , כמו כן. על מכסת המושבים שהוקצתה למחוז שבו היא מבקשת להיבחר

אין .  חתימות במחוז הבחירה שבו הם מציגים את מועמדותם500להתמודד בבחירות לאחר שאספו 

ר ולכהונת חבר המועצה גם "להציג בו בזמן מועמדות לשני מחוזות ואין להציג מועמדות לכהונת היו

 .יחד

תושבי מזרח ירושלים לא היו . העז-יצוין כי הזכות להיבחר ניתנה רק לתושבי הגדה המערבית ורצועת

 8.אף כי היו רשאים לבחור, רשאים להיבחר

 שנים 35רשאי להציג מועמדות כל פלסטיני בעל זכות בחירה שביום הבחירות מלאו לו  – ר"לכהונת היו

 .לפחות

 אופן ההצבעה  •

נעשית ההצבעה למועצה היא אישית ו. ר ולמועצה נעשית בפתקי הצבעה נפרדים"ההצבעה לתפקיד היו

כל בוחר רשאי להצביע למספר מועמדים כמספר .  גם מועמדים מטעם רשימה–בסימון שמות המועמדים 

 . מותר לבחור מועמדים מרשימות שונות. המושבים המוקצים למחוז שבו הוא בוחר

 שריון מושבים •

אחד , לחם-תשניים לבי, שניים למחוז ירושלים(שישה מושבים משוריינים לנוצרים , פי חוק הבחירות-על

 . ומושב אחד משוריין לשומרוני משכם) לרמאללה ואחד לעזה

 ועדת הבחירות המרכזית •

וחברים בה  , ר לאחר התייעצות עם שאר חברי המועצה"ועדת הבחירות המרכזית מתמנה בידי היו

 .דין-אנשי אקדמיה ועורכי, משפטנים

                                                 
 6 בהסכם הביניים נקבע כי השתתפותם של תושבי מזרח ירושלים בבחירות תיעשה בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף  8

בסעיף זה נקבעה בין השאר " ("Elections arrangement concerning Jerusalem: שכותרתו, שנייה להסכםבתוספת ה
 ).הפרוצדורה להצבעה של תושבי מזרח ירושלים באמצעות הדואר
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 9 ותוצאותיהן1996הבחירות בשנת . 4

ר הרשות "לתפקיד יו) והיחידות עד כה( התקיימו הבחירות הראשונות 1996 בינואר 20-ב, כאמור

 .הפלסטינית ולמועצה המחוקקת הפלסטינית

 .  מוקדי הצבעה1,668-הבחירות התקיימו ב.  בעלי זכות בחירה1,028,280במרשם הבוחרים נכללו  

בית היה שיעור בגדה המער( מכלל בעלי זכות הבחירה 79.9%שיעור ההצבעה הכללי בבחירות היה 

 10).86.34%עזה - וברצועת73.5%ההצבעה 

 

 11תוצאות הבחירות למועצה

 מפלגות  16 מועמדים עצמאים ומועמדים מטעם – מועמדים 672 המושבים במועצה התמודדו 88על 

 . רק ארבע מפלגות ותנועות זכו לייצוג במועצה. ותנועות

 . 2נספח ושבים שקיבלו מצורפת למסמך זה כרשימת המפלגות והתנועות שהתמודדו בבחירות ומספר המ

 : המושבים במועצה היתה כמפורט להלן88התפלגות  

 ; מושבים35 –מועמדים עצמאים  •

 ; מושבים50 –" פתח"תנועת ה •

• 12FIDA –מושב אחד  ; 

• National Democratic League) NDC (–מושב אחד ; 

•  Liberty and Independence Bloc–מושב אחד . 

 82חה עם מחלקת המידע במועצה המחוקקת הפלסטינית עולה כי כיום מכהנים במועצה יצוין כי משי

 13.חברים בלבד

                                                 

,  org.plc-pna.www, אתר האינטרנט של המועצה המחוקקת הפלסטינית:  פרק זה מבוסס על מידע מהמקורות האלה9 
מידע שהתקבל בשיחת טלפון שקיים מר מוחמד שמייה מספריית הכנסת עם מחלקת המידע , 2004 ביוני 20-כניסה ב

 : Asad Ghanem, "Founding elections in a transitional period–וכן , 2004 ביוני 23, במועצה  המחוקקת הפלסטינית
the first Palestinian general elections", Middle East Journal, vol. 50, No. 4, pp. 513–528.  

  
 . 2004 ביוני 20-כניסה ב, org.plc-pna.www,  מתוך אתר האינטרנט של המועצה המחוקקת הפלסטינית10

 . שם 11
12  Palestinian Democratic Union  , לאחר התפלגות מהחזית הדמוקרטית לשחרור , 1990תנועה שנוסדה בחודש מרס

 .פלסטין
מרואן ברגותי " פתח"חברי ה(שניים מרצים עונש מאסר , )ועצמאי" פתח"חבר ה, שומרוני(פטרו  שלושה מהחברים נ 13

מידע זה התקבל בשיחת טלפון שקיים מר מוחמד שמייה מספריית הכנסת עם . התפטר) עצמאי(וחבר אחד ) וחוסאם חאדר
 . 2004 ביוני 23, מחלקת מידע במועצה  המחוקקת הפלסטינית
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 ראש הרשות הפלסטינית-תוצאות הבחירות לתפקיד יושב

סמיחה , ומועמדת עצמאית, "פתח" נציג ה–יאסר ערפאת : ר התמודדו שני מועמדים"על כהונת היו

 .  פעילה בתנועת הנשים הפלסטינית, ליל'ח

 מכלל 12.9%-זכתה ב, ליל'סמיחה ח, והמועמדת העצמאית,  מכלל הקולות87.1%-יאסר ערפאת זכה ב

 14.הקולות

 הפיקוח על הבחירות

 משקיפים 500-כ. לאומי- להסכם הביניים היו הבחירות כפופות לפיקוח בין2בהתאם להוראות בנספח 

. ד האירופי ששימש מתאם המשקיפיםבהנהגת האיחו, עזה-לאומיים הוצבו בגדה המערבית וברצועת-בין

על תעמולת , ובכלל זה על מרשם התושבים, משקיפים אלה היו הגוף המרכזי שפיקח על הבחירות

לאומיים פעלו גם משקיפים -לצד המשקיפים הבין. על ספירת הקולות ועל פרסום התוצאות, הבחירות

ות המציאו המשקיפים דוח ובו כחודשיים לאחר הבחיר. פלסטינים מקומיים וועדת בחירות מרכזית

 . רשמים בכל הקשור להתנהלות הבחירות

 תוקפן של הבחירות

ר אמורים להיבחר "היו המועצה והיו, ובהתאם למטרתו המקורית של ההסכם, פי הסכם הביניים-על

למרות ). 1994 במאי 4(יריחו -לתקופת ביניים שלא תארך מחמש שנים מיום החתימה על הסכם עזה

 .  בחירות1996לא התקיימו מאז שנת , רכאמו, זאת

לאומי בפרקליטות הצבאית בעניין זה היא כי כמו בעניינן של הוראות אחרות -עמדת מחלקת הדין הבין

עצם החריגה מלוח הזמנים שנקבע בהסכם הביניים אינה הופכת , בהסכם הביניים שהיו מוגבלות בזמן

החלטה מדינית רשמית בדבר מעמדם של  בהעדר , למעשה. את הוראות ההסכם לבטלות מאליהן

ההסדרים שנקבעו בהם ממשיכים לחול לפי בחירת , ההסכמים בין ישראל לבין הפלסטינים היום

כל ,  תקפות גם היום1996משמעותה של עמדה זו היא כי תוצאות הבחירות שהתקיימו בשנת . הצדדים

לאומי הודגש כי הדברים אמורים -ביןבמידע שנמסר ממחלקת הדין ה. עוד שני הצדדים רואים אותן כך

רק מבחינת ההתייחסות המשפטית להסכמים בין ישראל לבין הפלסטינים ואין בהם התייחסות 

 15.לחקיקת הבחירות הפלסטינית הפנימית

 16התייחסות לבחירות בהסכמים ובתוכניות מדיניות לאחר הסכם הביניים. 5

 ברשות הפלסטינית בהסכמים שנחתמו בין ישראל  כל התייחסות לבחירותהמאז הסכם הביניים לא הית

 .לבין הפלסטינים

מצרית -כגון התוכנית הירדנית, התייחסות לבחירות לא היתה גם בתוכניות מדיניות של צדדים נוספים

 .2001 או תוכנית הפסקת האש של טנט מחודש יוני 2001ל מחודש מאי 'דוח מיצ, 2001מחודש אפריל 

ים היתה התייחסות רשמית לבחירות ברשות הפלסטינית בנאום נשיא לראשונה מאז הסכם הביני

, בנאומו קרא בוש לרפורמות שלטוניות רחבות בשלטון הפלסטיני. 2002 ביוני 24-בוש ב' ורג'ב ג"ארה

                                                 
14 Asad Ghanem, “Founding elections in a transitional period : the first Palestinian general elections “,  
Middle East Journal, vol. 50, No. 4, pp. 513–528. 

 .2004 ביוני 23, מכתב, ל"מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי בצה, לאומי- מידע שהתקבל ממחלקת הדין הבין 15
 . שם 16
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 ובחירות כלליות לאחר 2002בחירות מקומיות עד תום שנת , לאומי-בסיוע בין, ולפלסטינים קרא לקיים

 .מכן

 בהצהרה שפרסמו  17,ם בוש התייחסו לבחירות ברשות הפלסטינית גם ראשי הקוורטטחודש לאחר נאו

 .פתוחות ודמוקרטיות למוסדות הפלסטיניים, שבה קבעו כי יש צורך בבחירות חופשיות, 2002 ביולי 16-ב

חזר הקוורטט על קביעתו בדבר הצורך , וכחלק מהתוכניות לסרטוט מפת הדרכים, 2002בחודש ספטמבר 

בהתאם להמלצות כוח המשימה שפעל מטעם הקוורטט , 2003ת ברשות הפלסטינית בתחילת שנת בבחירו

 .בדבר רפורמות נדרשות ברשות

 באפריל 20-שפורסמה ב, התייחסות נוספת לבחירות ברשות הפלסטינית היתה בתוכנית מפת הדרכים

 Palestinian Institution":תחת הכותרת, בחירות הוזכרו כחלק מהשלב הראשון של תוכנית זו. 2003

Building" .וכך נקבע בתוכנית מפת הדרכים : 

 "As early as possible, and based upon the above measures and in the context of open debate 
and transparent candidate selection/electoral campaign based on a free, multiparty process, 

Palestinians hold free, open and fair elections". 

על ישראל הוטל להקל את פעולתו של כוח המשימה לעניין הבחירות ורישום הבוחרים ולאפשר את 

 .תנועת המועמדים ופקידי הבחירות

 . טרם יושמו, כמו שאר ההוראות בתוכנית מפת הדרכים, סעיפים אלה

                                                 
 .רוסיה והאיחוד האירופי, ם"האו, ב"ארה: לאומיים המובילים-יגי הגורמים הביןגוף שחברים בו נצ 17
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 1נספח 

 1996ו לכל מחוז בבחירות של שנת מחוזות הבחירה ומספר המושבים שהוקצ

מספר המושבים במועצה  מחוז הבחירה

 לחם-בית 4

 חברון 10

 נין'ג 6

 יריחו 1

 ירושלים 7

 שכם 8

 קלקיליה 2

 רמאללה 7

 סלפית 1

 טובס 1

 כרם-טול 4

עזה-צפון רצועת 7

 העיר עזה 12

 בלח-אל-דיר 5

 יונס-אן'ח 8

 רפיח 5

 סך הכול 88

 Founding elections in a transitional period : the first Palestinian general elections”, Asad Ghanem ,: המקור

Middle East Journal, vol. 50, No. 4, p. 51. 
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 2נספח 

Results of the Council Elections according to Affiliation 

Total number of Votes according to Affiliation in the West Bank and the Gaza Strip  

Affiliation 
#of 

Candidates 
# of 

Winners 
# of 

Votes 
% of 

vote 

Independent 503 35 2,020,213 57.51% 

Fateh  77 50 1,085,593 30.90% 

Palestinian People’s Party 26 0 102,830 2.93% 

Popular Struggle Front 12 0 26,034  .74% 

FIDA 11  1  71,672  2.04% 

NDC  5  1 79,058  2.25% 

Arab Liberation Front 8  0  22,810  .65% 

Liberty & Independence Bloc  5  1 57,516  1.64% 

Palestinian Liberation Front 4  0 3,919  .11% 

Islamic Jihad Movement 4 0 8,391  .24% 

Future bloc 4 0 6,584 .19% 

National Democratic 

Movement  
3 0 6,831  .19% 

Islamic Struggle Movement 2 0 12,285 .35% 

Progressive National Bloc 2 0 1,707  .05% 

National Movement for 

Change  
2 0 2,658 .08% 

Ba’th Party  1 0 2,230  .06% 

Palestinian National Coalition 3 0 2,635 .08% 

Total  672 88 3,512,959 100% 

 .2004 ביוני 22-כניסה ב, org.plc-pal.www,  אתר האינטרנט של המועצה המחוקקת הפלסטינית: המקור

 


