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 הודעה לעיתונות

 

  ביותר כנסת הייתה הארוכה היה יו"ר הכנסת הצעיר ביותר ואיזומי 

 ממשלה השתתפו הכי פחות סיעות ומהי הקואליציה הרחבה ביותר ובאיז
 

 מקום המדינה ועד היום.הכנסת וממשלות ישראל הונות נתונים סטטיסטיים על כל כלהלן 

 הכנסת

הכנסת שכהונתה הייתה הארוכה ביותר היא הכנסת השלישית, אשר כיהנה ארבע שנים וארבעה חודשים. לעומתה, כהונת 
בממוצע, הבחירות לכנסת נערכות אחת לשלוש שנים  שנה ותשעה חודשים בלבד. –הכנסת הרביעית הייתה הקצרה ביותר 

לעומת הבחירות המיוחדות לראשות הממשלה  8%..9יותר נרשם בבחירות לכנסת הראשונה, ההצבעה הגבוה ב שיעור וחצי.
 . %...6 הוא בישראל ההצבעה בכלל מערכות הבחירות שיעורבלבד. ממוצע  5.1%. .הנמוך ביותרהיה ההצבעה  שיעורבהן ש

, 9-סיעות בכל אחת. בכנסת ה 32 –הגדול ביותר  יהמספר הסיעות שנבחרו ה 32-וה 35-, ה33-ה וכן בכנסת ,ראשונהת הבכנס
בשמונה כנסות ; בשמונה כנסות הוקמה ממשלה אחתבלבד.  עשר –הקטן ביותר  יהמספר הסיעות שנבחרו ה 51-וה 31-, ה31-ה

 כנסת אחת הכנסת השנייה, הוקמו ארבע ממשלות. בבכנסת אחת הוקמו שלוש ממשלות ו; הוקמו שתי ממשלות

 יו"ר הכנסת

התקופה הארוכה ביותר בתפקיד יו"ר הכנסת. שפרינצק  –שנים  עשרהכנסת יוסף שפרינצק כיהן כיו"ר הכנסת במשך כחבר 
הכנסת השלישית. מחליפו,  כהונת ועד פטירתו באמצע 3818בפברואר  31ט"ו בשבט תש"ט,  מיום כינון הכנסת בתפקידשימש 

התקופה הקצרה ביותר בתפקיד זה. חבר הכנסת ניר היה  – בלבד חבר הכנסת נחום ניר, כיהן כיו"ר הכנסת שמונה חודשים
-דוד בן דאז בניגוד לרצונו של ראש הממשלה פועלי ציון -יו"ר הכנסת היחיד אשר נבחר לתפקיד זה מסיעת אחדות העבודה 

לתפקיד היו"ר נבחר  32-בכנסת ה .הממשלה את שהרכיבה מהסיעה היה לא הכנסת ר"יו שבה היחידה הפעם הייתהזו גוריון. 
מטעם מפלגת השלטון ישראל אחת, אולם במהלך כהונת הכנסת נערכו בחירות מיוחדות לראשות  ,חבר הכנסת אברהם בורג

היו"ר  .62בן  ,יו"ר הכנסת המבוגר ביותר היה נחום ניר חבר הכנסת הממשלה ובהן נבחר אריאל שרון מטעם סיעת הליכוד.
 .בלבד 12בן  ,רגאברהם בו חבר הכנסת היה הצעיר ביותר

שבעה יו"רים נבחרו מטעם סיעת הליכוד, שבעה מטעם סיעת העבודה )בכמה כנסות נקראה הסיעה בשמות שונים: ישראל 
הכנסת  שבי ראשארבע יו פועלי ציון. -ואחד מסיעת העבודה  ,אחת מסיעת קדימהיו"ר  מימד, המערך ומפא"י(,-אחת, העבודה

לוז כיהנו שלוש קדיש שפרינצק ויוסף ריבלין כיהנו שתי כנסות. ראובן שרעבי וישראל יותר מכהונה אחת. שימשו בתפקיד זה 
 כנסות. 

יוצאי  היו יו"רים 31דליה איציק.  ברת הכנסתח –הייתה אישהאחת רק חברי הכנסת שכיהנו בתפקיד יו"ר הכנסת,  .3מ 
מהם  שבעהיו"רים היו אקדמאים,  עשרהאיציק(. דליה ו הללשלמה , שרעביישראל בני עדות המזרח ) שלושהמדינות אירופה ו

היו"ר היה  הממשלה, וראובן ריבלין ראשותל ,בתפקיד זהיצחק שמיר היה היו"ר היחיד שנבחר לאחר כהונתו משפטנים. 
מתוקף היותו זקן חברי  36-, וה.3-, ה32-ת הושל הכנס בפועלכיהן כיו"ר אשר גם שמעון פרס לנשיא המדינה.  היההיחיד ש

 התשיעי.  הנשיאול של ישראל לראש הממשלה השמינילימים נבחר  ,הכנסת
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  .ממשלות כמה כיהנו שבהן כנסות היו. באותיות מיוצגים הממשלות מספרי, בטבלה ההתמצאות כדי להקל את .3
 ים רבות חלו שינויים בהרכב הקואליציה. פעממספר חברי הקואליציה ביום הקמתה.  .5
 בו הורכבה הממשלה הבאה.שיום האיבדה את הרוב בכנסת או עד בו יום שהמיום שזכתה לאמון הכנסת ועד  בשנים וחודשים משך זמן כהונת הממשלה .1
 .ביום הקמתה החברות בקואליציה הסיעות מספרולאחר מכן ( באותיות) הממשלה מספרבסוגריים  מובא ,ממשלות כמה כיהנו כנסותחלק מהשב מכיוון .1
 . ברי כנסתח 81סיעת קדימה בראשות חבר הכנסת שאול מופז לקואליציה לפרק זמן קצר של כחודשיים. קואליציה זו מנתה הצטרפה , 39-בשלהי הכנסת ה .2
 בחירות מיוחדת לראשות הממשלה בלבד.  ..
 ..5-יום בראשות שמעון פרס עד להרכבת הממשלה ה 39ה לכהן נרצח ראש הממשלה יצחק רבין. הממשלה המשיכ 1/33/3882ביום  .6
 הממשלה היחידה שהופלה בהצעה להביע אי אימון בממשלה במליאת כנסת. .9
 חבר הכנסת יצחק ברמן.לתפקיד מונה יצחק שמיר לשר החוץ והתפטר מתפקידו כיו"ר הכנסת. במקומו נבחר  31/1/3891ביום  .8

 .11/31/3861 היו אמורות להיערך ביוםשהבחירות  לערך בחודשייםנדחו עקב מלחמת יום הכיפורים,  .31
 .8/2/3865ביום  חבר הכנסת ישראל ישעיהולתפקיד . במקומו נבחר 2/1/3865יו"ר הכנסת ראובן ברקת נפטר ביום  .33
 בפועל. הממשלה כראש יום 38 במשך מקומו את מילא אלון יגאל. 5/38.8/.5ביום  לוי אשכול נפטר אש הממשלהר .35
  .5/1/3828ביום ניר  חבר הכנסת נחום לתפקיד . במקומו נבחר59/3/3828נפטר ביום  יו"ר הכנסת יוסף שפרינצק .31



 הממשלה

ידי -)ביום הקמתה היא נתמכה על חברי כנסת 333 –בראשות לוי אשכול נשענה על הרוב הקואליציוני הרחב ביותר  31-הממשלה ה
בראשות יצחק שמיר נשענו  51-הו בראשות מנחם בגין, 38-, הממשלה הבראשות יצחק רבין והמשלה 36-ח"כים(. הממשלה ה 62

 חברי כנסת. 3.על תמיכת 

 31 -שלה השתיהן בראשות גולדה מאיר. הממ ,כנסתהחברי מ 311מ יותר  ם שלרק שתי ממשלות נשענו ביום הקמתן על תמיכת
 חברי כנסת. 315על  32-חברי כנסת והממשלה ה 311נתמכה על 

שכיהנה פחות משלושה חודשים. לעומתה,  .בראשות גולדה מאיר .3-ה הקצר ביותר הייתה הממשלה התנוכהמשך הממשלה ש
שנים ושלושה בראשות גולדה מאיר אשר כיהנה ארבע אף היא  32-הממשלה שכהונתה הייתה הארוכה ביותר היא הממשלה ה

  כשנתיים.הוא  בישראלם ממוצע חודשים. אורך חיי

בראשות  ,31-הורכבו משלוש סיעות בלבד. הממשלה ה ,בראשות שמעון פרס ,.5-והממשלה ה ,בראשות יצחק רבין ,52-הממשלה ה
 . עשר –הורכבו ממספר הסיעות הגדול ביותר  ,בראשות אריאל שרון ,58-והממשלה ה .לוי אשכול

שכהונתה ך כהונת הממשלה. הממשלה משמצביע על בהכרח  לאמספר הסיעות המרכיבות את הקואליציה מניתוח הנתונים עולה כי 
הממשלה הצרה ביותר מבחינת מספר הסיעות והייתה רדה שלושה חודשים בלבד, הורכבה משלוש סיעות. ושהקצרה ביותר, הייתה 

 .שש סיעותמ הרכבובע שנים ושלושה חודשים, האר ,ביותר ךארויה הה נתה, שמשך כהו32-, הממשלה הנגדשהרכיבו אתה. מ
 שלוש שנים וחודשיים. והיא כיהנה סיעות יו עשר ה 31-ה ממשלהב

 את מספר הסיעות שנבחרו לכנסת. מאחרבאופן מובהק , הקטין 1.52%-לא ניתן לקבוע שהעלאת אחוז החסימה ל, על האמור נוסף
 ובכנסת ה 3%  היה , אחוז החסימה31-וה 9-ת הרות לכנססיעות. בבחי עשר נבחרו 31-וה, 31-ה, 9-ה גם בכנסת ,51-ה כנסתשכמו ל

31 3.2% . 

ממשלות, רק שלוש כיהנו ארבע  11את משך כהונת הממשלה. מ קובע בהכרח  גם הוא אינו בכנסת, נשענת עליו הרוב שהממשלה
תמיכת של בנימין נתניהו הוקמה ב משלתו השנייהמחברי כנסת.  5.תמיכת ב. ממשלתו הראשונה של מנחם בגין הוקמה יותרשנים ו

 חברי כנסת. 315תמיכת הוקמה בחברי כנסת. וממשלתה השנייה של גולדה מאיר  61

חברי כנסת  311תמיכת בהוקמה  31-הממשלות שלא שרדו יותר משנה, הוקמו בתמיכה רחבה. למשל הממשלה החלק מזאת ועוד, 
מנם חלק מהממשלות שלא ואחודשים.  33חברי כנסת וכיהנה  61. הממשלה השנייה הוקמה בתמיכת בלבד שיםופעלה שמונה חוד
חברי כנסת כיהנה ארבעה חודשים. הממשלה  9. בתמיכתשית הוקמה ינשענו על רוב קטן בכנסת. הממשלה הששרדו יותר משנה 

חברי כנסת ופעלה שבעה  1.הוקמה בתמיכת  .5-שלה החברי כנסת ופעלה שלושה חודשים בלבד. הממ 9. בתמיכתהוקמה  .3-ה
 חודשים.  33חברי כנסת והחזיקה מעמד  5.הוקמה בתמיכת  51-חודשים. הממשלה ה

מועדי  ,הכנסת כהונותתחילת ותום  תאריכימפורטים באתר  היתר ת. ביןכל כהונות הכנס  על מלאים נתוניםיש  הכנסת באתר
   .בולטת וחקיקה משמעותיים דיונים, הכנסת חברי, והממשלות הסיעות, הרשימות הרכבי, הבחירות תוצאות, הבחירות

 

    11-9916.-15 5111.1-.121לפרטים נוספים:  איסוף ועיבוד נתונים : שמעון מלכה, דובר ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.
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מספר חברי הקואליציה ביום הקמתה

http://main.knesset.gov.il/About/History/Pages/default.aspx

