
                                                                                                                        

 בלוק המפלגות   בנושא   סימפוזיון קורא ל - קול 

במהותו, . מערכות הבחירות האחרונות בישראלבמשפטית מרכזית -"בלוק המפלגות" הפך לתופעה פוליטית

 דבלוק מפלגות נוצר כששתי מפלגות או יותר פעולות בצורה אחודה, החל ממועד ההכרזה על בחירות לכנסת וע

 :פעילות הבלוק עשויה לבוא לידי ביטוי באופנים שוניםלהקמת ממשלה, על מנת להשיג יעד אלקטורלי נקודתי.  

מפלגות עשויות ליצור בלוק טכני על מנת למקסם את מספר המושבים שכל אחת מהן תזכה לו בכנסת, בין אם 

בבחירות אפריל   'חוד מפלגות הימיןאי'על מנת לעבור את אחוז החסימה, ובין אם בכלל )ראו לדוגמה את הקמת  

; מפלגות עשויות להקים או (2020בחירות מרץ ב צ'מר'למפלגת  גשר'-העבודה'את האיחוד בין מפלגת ו 2019

על מנת להבטיח הקמת קואליציה ספציפית או למנוע הקמה  ,גם לאחר הבחירות להוסיף ולקיים בלוק מפלגות

  ., וכדומה(2019'גוש מפלגות הימין' לאחר בחירות ספטמבר  של קואליציה נגדית )ראו לדוגמה את הקמת

מטרתו של סימפוזיון זה . בלוק המפלגתיתופעת הלהתייחסות מקיפה ה הכתיבה האקדמית טרם הציג

היא להציב זרקור על תופעת בלוק המפלגות בישראל. במסגרת זו נבקש להעשיר את השיח התיאורטי והמשפטי 

 ,פוליטיותמשפטיות, ההבלוק, במשמעויותיו ההנורמטיביים של  בכל הנוגע לבלוק מפלגות, על ידי דיון ביסודות  

 ראל. והתיאורטיות, ובשימוש הגובר בפרקטיקה זו ביש

ובהיבטים התיאורטיים  והחוקתיים מחברים לדון בהסדרים החוקייםמחברות וסימפוזיון זה מזמין 

מכינונו לפני מערכת בחירות, דרך פעילות השחקנים  –הנוגעים לשלבים השונים ב"חייו" של הבלוק המפלגתי 

 פקידו עם כינונה של ממשלה.או סיום תהיזום בו ופעילותו המשותפת לפני הבחירות ולאחריהן, ועד לפירוקו 

בהיסטוריה  ,בין היתר, נזמין חיבורים העוסקים במקורות החוקיים והחוקתיים לפעילות הבלוק המפלגתי

השפעת בלוק ; בבלוק המפלגות תכליתבובשינויי החקיקה העדכניים הנוגעים לדבר, החקיקתית של התחום, 

יחסים בין חברות הגוש ובינן לבין ב ;אחוז החסימהייצוג או עיקרון ההמפלגות על סוגיות חוקתיות כגון 

השפעת הבלוק על עבודת הכנסת, על ; בחובות הגילוי של חברות הבלוק לציבורב ;המצביעים של כל מפלגה

  .נבחרי הציבורב על אמון הציבורו שיתופי הפעולה בין סיעות הכנסת

 :טכניים פרטים

 1עד ליום רביעי,  רשימותיהןאת להעביר  ותמתבקש ,לסימפוזיוןלתרום  ותומחברים המבקשות מחבר -

tomer.kenneth@law.nyu.edu ; ת המייל:וכתובעורכי הסימפוזיון בל .2020באפריל 

 nkwartaz@gmail.com המפלגות'-הכותרת יש לכתוב "חיבור לסימפוזיון בנושא 'בלוק. בשורת".  

אולם לא יהיו כפופים לכללי השיפוט הנהוגים ידי עורכי הסימפוזיון, -עלהחיבורים יעברו סינון ועריכה  -

 כתב העת "משפט ועסקים".  אינטרנטית שלהבפלטפורמה יפורסמו החיבורים בכתבי עת משפטיים. 

מחברות  על מנת לעודד שיח ותגובות בין מחברים וחיבורים.( rolling basis) באופן רציףהפרסום יעשה  -

  (.לחצו כאןלקישור טרם שליחת חיבוריהם )לעיין בפרסומים העדכניים  ותומחברים מתבקש

, להמעיט בהערות שוליים יםמתבקשות מחברמחברים ו .מילים 2,000-כהרצוי של החיבור הוא אורכו  -

   .(כאן)ראו  התאם לכללי האזכור האחידולאזכר מקורות בהתאם ל

 

 בברכה,

 אברהם ותומר קנת-נועה קברטץ

mailto:tomer.kenneth@law.nyu.edu
mailto:nkwartaz@gmail.com
https://idclawreview.org/PoliticalPartiesBloc/
http://portal.idc.ac.il/He/lawreview/submit/Documents/achid.pdf

