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ھەڵبژاردنی پەرلەمانی ئیسرائیل 
 (کنێست)

 

 :بایۆگرافیای دەوڵەتی ئیسرائیل

سەر کەناری لە دەوڵەتێکە دەکەوێتە رۆژئاوای ئاسیاوە،  )ئیسرائیل(
، لە لوبنان  رە لەگەڵ، لەباکورەوە ھاوسنودەریای ناوەڕاست  رۆژئاوای

 ۆژئاواییر زیفەی و لە رۆژھە�تەوە لەگەڵسوریا وری رۆژئاواوە لەگەڵباک
و  کەرتی غەزەی فەلەستینی ورەوە لەگەڵو لە باش ردنوئ و فەلەستین

 .دا سنووری ھەیەرصمی
ی مەنی یەھوددامەزرا، لەالیەن ئەنجو ۱۹٤۸ی ئایاری ۱٤ئیسرائیل لە 

 .راگەیەندرا لە فەلەستین ۆنیەوەسەھی
: سەربەخۆیی لە حوکمی بەریتانیا لەسەر وەرگرتنی سەربەخۆیی

 )۱۹٤۸ی ئایاری ۱٤فەلەستین (
  ۱۹٤۹ی ئازاری ۱۱: ەکاندانپێدانانی نەتەوە یەکگرتو

 : ئۆرشەلیم (قودس)پایتەخت
 : ئۆرشەلیم (قودس)گەورەترین شاری

 ، عەرەبی : عیبریزمانە فەرمیەکانی
 ئەوانی دیکە ٥عەرەب، % ۲۰جولەکە، % ۷٥: %ەگەزیەکانیرگروپە 

 : پەرلەمانی سیستم
 یڤلینریوڤن ر: سەرۆك

 : بینیامین ناتانیاھۆوەزیرانسەرۆک 
و سەدو دوانزەھەزاررحەوت ملیۆن و چوا ۷،٤۱۲،۲۰۰: دانیشتوان .ژ

 )۲۰۰۸دووسەد کەس (
 : شیکڵدراو

 سرودی نیشتیمانی: ھاتیکڤاه  
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دورزی  ٦٫۱،%کریستیان ۲ئیسالم، %۱۷٫۸جولەکە، % ۷٤٫۲: %ئایین
 . ئەوانی دیکە ٤٫٤،%

 .ئیسرائیل –ئۆرشەلیم شوێنی کۆبوونەوە:  بارەگای کنێست،

 .۲۰۲۰ی ئازاری ۲کنێست:  خولی ەمین۲۳ھەڵبژاردن بۆ 

کۆتایی ھێشتا ئەنجامی  خولی کنێست،  ەمین۲٤بۆ کۆتا ھەڵبژاردن 
 .۲۰۲۱ی ئازاری ۲۳: رانەگەیەندراوە

) شەش ملیۆن و ٦،٥۷۸،۰۸٤: (۲۰۲۱دەنگدەر بۆ دەنگدانی ئازاری ێژەی ر
چوار دەنگدەر مافی دەنگدانی و ھەشتاپێنج سەدو حەفتاو ھەشت ھەزارو 

بەدەستھێنانی  دەکەن بۆ ێپارت و قەوارەی سیاسی کێبڕک ۳۹، ھەیە
 .کورسی کنێست (پەرلەمان) ۱۲۰

 

 :دەستور لە دەوڵەتی ئیسرائیل

دەوڵەتی ئیسرائیل یاسای بنەڕەتی ھەیە کە لەالیەن کنێستی 
وەزیران و ئیسرائیلەوە دەرچوە، دەسە�تەکانی کنێست و سەرۆک 

سەرۆکی دەوڵەت دیاری دەکات ئەنجومەنی وەزیران بەرپرسیارە بەرامبەر 
کنێست، لە ژێر سەرپەرشتی رەمزی سەرۆکی دەوڵەتدایە ژیانی 
دەستوری و�ت و ژیانی تاکەکانی کۆمەڵی ئیسرائیل بەھۆی یاسای 
بنەڕەتیەوە بە باشترین شێوە رێکخراوە و ھەڕەمی سیاسی و�ت 

 .داڕێژراوە

 

 :وسەنگی نێوان دەسە�تەکان لە ئیسرائیلھا

ەناسرێت کە سیستمی ئیسرائیل بە سیستمێکی پەرلەمانی د
بەرجەستەکردنی ھاوسەنگی نێوان  سیستەمەکە بنەماکانی بە

دەسە�تی یاسا دانان و جێبەجێکردن دێتەدی ئەمەش دەبێتە ھۆی 
 :پاراستنی دو ماف بۆ ئەو دەسە�تانە

متمانە بەوەزارەتەکان کە پێیدەوترێت مافی کنێست بە نەدانی  -1
لێپرسراوێتی سیاسی وەزارەتەکان بەرامبەر بە نوێنەرایەتی 

 .کنێست
مافی حکومەت بۆ البردنی دەستەی نوێنەرایەتی و دواتر  -2

 .دروستکردنی بە ھەڵبژاردنی گشتی نوێ
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لە سیستمی ئیسرائیلدا مافی البردن بە تەنھا بە کنێست دراوە نەک 
(یاسا بنەڕەتیەکان) مافی داوە بە کنێست بە متمانە  حکومەت، چونکە

نەدان بەحکومەت بەم پێیەش حکومەت دەست لەکار دەکێشتەوە ھەروەھا 
حکومەت دەستەوەسانە بەرامبەر نوێنەرایەتی کنێست کە ھەر کاتێک 

  .بیەوێت وەزارەتێک بخات یان الی ببات

ردرێت، سەرۆکی دەوڵەت لە الیەن ئەندامانی کنێستەوە ھەڵدەبژێ
ەسەی کە دەنگی بۆ ئەدەن ژمارەی کسەبارەت بە دیاری کردنی ئەو 

) ئەندام دەتوانن کەسێک دیاری ۱۰) ئەندامەو (۱۲۰ئەندامانی پەرلەمان (
بکەن بۆ ئەو پۆستە، دەنگدانەکە بەشێوەیەکی نھێنی ئەنجامدەدرێت و 

 ئەوا ھێنا، دەست بە دەنگەکانی رەھای زۆرینەی پاڵێوراوە  ئەگەر ئەو
 ملکەچی ھەمیشە دەوڵەت سەرۆکی بۆیە دەستدەھێنێت، بە سەرکەوتن

 .ئەندامن زۆرترین خاوەنی کە پارتانەی ئەو بەتایبەت کنێستەو بڕیاری

ماوەی سەرۆکایەتی حەوت ساڵەو لە یەکجار زیاتر ناتوانێت خۆی 
ۆڵی جێگری سەرۆک کۆمار ر ھەڵبژێرێت. سەرۆکی کنێست ھەمیشە

نەبونی یان نەخۆش کەوتنی یان دورخستنەوە و  دەبینێت لە کاتی ئامادە
دەست لەکار کێشانەوەی سەرۆک کۆمار. سەرۆکی دەوڵەتی ئیسرائیل 
پەیڕەوی ئەو دەسا�تانە ناکات کە سەرۆکی دەوڵەتانی تری پەرلەمانی 
پەیڕەوی دەکەن لەبەر ئەوەی دەسە�تەکانی کەمکراوەتەوە، بەواتایەکی 

 .و�تە پەرلەمانیەکانی تری جیھانتر پایەی سەرۆک الوازە لە چاو 
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 :دامەزراوەکانی حکومڕانی لە ئیسرائیل
 : یەکەم/ کنێست (پەرلەمان)

کنێست مانای ئەنجومەنی یاسادانان دەبەخشێ و دامەزراوەیەکی گرنگەو 
 .رۆڵی سەرەکی دەبینێت لە ھەلومەرجی سیاسی ئیسرائیلدا

 
ئەندامەکانی پێکھاتەی کنێست و سیستمی ھەڵبژاردنی  .أ 

 :کنێست
) ئەندامەو چوار ساڵ جارێک ھەڵبژاردن 120ژمارەی ئەندامانی کنێست (

ئەنجامدەدرێت، ھەمو ھاو�تیەکی ئیسرائیلی ئەتوانێت بەشداری 
) ساڵی تەواو کردبێت 18ێک تەمەنی (پڕۆسەی ھەڵبژاردن بکات بە مەرج

ات ئەبێت بە�م ئەو کەسەی خۆی کاندید دەک مافی دەنگدانی ھەیەتەنھا 
 .) ساڵی تەواو کردبێت۲۱تەمەنی (

  Representationسیستمی ھەڵبژاردن بەشێوەی نوێنەرایەتی رێژەیی
Proportional   system و بە لیستی داخراو دەبێت بەم پێیە ھەرپارتێک یان

) واژۆ کۆبکاتەوە ئەتوانێت بەشداری بکات و 750ھەر کەسێک بتوانێت (
دەبینین لەم شێوە ھەڵبژاردنەدا  لیستێک پێشکەش بکات، لێرەدا

دەنگدەرەکان پابەندن بە بیرو باوەڕی سیاسیەوە کە دەنگدەدەن بە لیست، 
بێ الیەنەکان کە سەر بە ھیچ الیەنێکی سیاسی نین وەک پێویست 
بەشداری ناکەن لە پڕۆسەکەدا، بەھۆی زۆری کاندیدی لیستەکانەوە 

ەر ناتوانێت لێھاتوی و شارەزای کەسەکان دەرناکەوێ و دەنگد
بەشێوەیەکی دروست بیان ناسێ و کەسی شیاو ھەڵبژێرێت، ئەم شێوە 
ھەڵبژاردنە کارئاسانی دەکات بۆ پارتەکان و ھەرالیەنە بە گوێرەی بنکە 

 .ەکەی ژمارەی کاندیدەکان لە لیستەکاندا دیاری دەکاتیجەماوەری
رەکان ئەم جۆرە ھەڵبژاردنە کاریگەری خۆی لە سەر الواز بونی پارتە گەو

ھەیەو لە بەرژەوەندی پارتە بچوکەکاندایە چونکە دەبێتە ھۆی زیادبونی 
پارتی سیاسی تر، کە ئەمەش بۆ خۆی کاریگەری ھەیە لەسەر نا جێگیری 
سیاسی و�ت لەبەر ئەوەی ھەر پارتێک بەتەنھا خۆی ناتوانێت حکومەت 

نامەوە نزیکن وی ئایدیا و بەرر پێکبھێنێت، بۆیە بە ناچاری ئەو پارتانەی کە لە
ھەوڵدەدەن ھاوپەیمانیەک پێکبھێنن بۆ دروستکردنی حکومەت ، 

)ی کورسی پەرلەمانی 1/3بەشێوەیەک گەر یەک لە سەر سێ (
)ی کابینەی حکومەت الی ئەوان بێت ، بۆئەوەی 1/3بەدەستبھێنن بتوانن (

لەکاتی کشانەوەی الیەنێک حکومەت ھەڵبوەشێتەوە ، ئەمەش بە یەک لە 
 .ناودەبرێت) المعطل ثلث(  )ی لەکارخەر1/3سەر سێ (
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پاش پڕۆسەی ھەڵبژاردن یەکەم کۆبونەوە بە سەرۆکایەتی بە تەمەنترین 
ئەندامی کنێست دەست پێدەکات، لەھەمان کۆبونەوەدا سەرۆکی 
کنێست و جێگرەکانی بە زۆرینەی دەنگ دیاری دەکرێن، ھەمیشە پێنج 

زۆر لە پارتەکان یەک جێگری سەرۆکی پەرلەمان دیاری دەکرێت کە 
ئەندامیان وەک جێگری سەرۆک لە (کنێست) دا دەبێت، ماوەی دەسە�تی 

 .کنێست چوار ساڵە
ھەمو بڕیارێک بە زۆرینەی دەنگی ئامادەبوان دەردەکرێت، دەگونجێ 

) لە ئەندامانی 20پەرلەمان لە کاتی پشوی فەرمیدا لەسەر داوای (
 .ی نائاسایی ببەسترێتکنێست یان لەسەر داوای حکومەت کۆبونەوە

 

 :دەسە�تەکانی کنێست .ب 

ۆژی کۆبونەوەکان دیاری دەکات یان دوایان دەخات یان ر سەرۆکی کنێست
کۆبونەوەی زیاد و پێویست بەڕەزامەندی ئەندامانی کنێست ئەنجامدەدات، 
ژمارەی ئەندامانی ئامادەبو ھەرچەندبێت کۆبونەوەکە یاسایی دەبێت جگە 

لەسەر داوەو پێویستی بە زۆرینەی دەنگی لەو کۆبونەوانەی دەقی 
 ئەندامان ھەیە وەک بودجە، ئەمجۆرە دەنگدانە ناکۆکە لەگەڵ ئاسایترین

ەوشی دیموکراتیەت کە بە مەرج دانراوە دەبێ زیاتر لە نیوەی ئەنجومەنی ر
نوێنەرایەتی ئامادەبن تاکۆبونەوەکە شێوەی یاسایی وەربگرێت، لەم بوارەدا 

سیستمی ئینگلیزی لەسەرە کە مەرج نیە زیاتر لە ئیسرائیل کاریگەری 
 .نیوە ئامادەبن تاکۆبونەوەکان یاسایی بن

 

 :کنێست و پڕۆژەی یاسایی .ج 

) سەعات پێش 48کاتێک پڕۆژەیەک دەخرێتە بەردەم کنێست دەبێت بە (
ھەر کۆبونەوەیەک پێشکەش بکرێت، لە کۆبونەوەکەدا ئەو وەزیرەی 

یەکەم جار لەبەردەم (کنێست) دا پێشنیارەکەی بەرزکردۆتەوە بۆ 
دەیخوێنێتەوە، لێرەدا ئەگەر ئەندامێک یان چەند ئەندامێک ھەڵوێستیان دژ 
بە پڕۆژەکە ھەبێت ئەوا وتوێژی لەسەر دەکەن و وەزیریش دەتوانێت 
بەرگری لە پێشنیارەکەی بکات، دواتر دەستدەکرێت بە دەنگدان لەسەر 

ھێنا ئەوا دەگەڕێتەوە بۆ حکومەت، پڕۆژە یاساکە، ئەگەر زۆرینەی دەنگی نە
بە�م بۆ جارێکی تر ھەمان پڕۆژە بەھەمان فۆڕم و شێوە ناخرێتە بەردەم 

ەوانەی الی ر ازی بون لەسەر پڕۆژەکە ئەوار کنێست، بە�م ئەگەر ئەندامان
لیژنەی تایبەت دەکرێت بۆ ئەوەی لێکۆڵینەوەی لەسەر بکرێت جگە لەمەش 
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بکرێت، دوای چاککردن دوبارە دەگەرێتەوە  ئەگەر پێویستی کرد دەستکاری
 .بەردەم کنێست و دەخوێنرێتەوە

 ھەفتەیەک بۆ جاری سێھەم دەخوێنرێتەوە ئەگەر بەزۆرینەی دەنگ لەدوای
ازی بون، ئەوا سەرۆک وەزیران و وەزیرەکان و دواتر سەرۆکی حکومەت ر

واژۆی دەکەن لە کۆتاییدا پڕۆژەکە دەخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە، 
سەرۆکی دەوڵەت و سەرۆک وەزیران و وەزیرەکان ناتوانن دژی یاساکە 
بوەستن پاش ئەوەی لەالیەن کنێستەوە بڕیاری لەسەر درابێت، دواتر 
وەزیری داد مۆری دەکات و مۆری دەوڵەتی لەسەر دادەنرێ و لە ماوەی 

 .ۆژنامەیەکی فەرمیدا ب�و دەکرێتەوەر ۆژدا لەر )15(

 

 :(حصانە)ی کنێستمافی پارێزراوی  .د 
نابێت ھەندێک خۆپیشاندان و کۆبونەەو لە بەردەم تەالری پەرلەماندا  -

ئەنجام بدرێت بە بێوەرگرتنی مۆڵەتی پێشوەخت لە سەرۆکی 
ێز و سەروەری کنێست پێشێل بکات ر کنێست، ھەرخۆپیشاندەرێک

 .بۆ ماوەی دوو ساڵ زیندانی دەکرێت
ینەوەیەکی یاسایی چ ئەندامانی کنێست ملکەچ نابن بۆ ھەرلێپرس -

ایەک یان دەنگدانێک کە ر مەدەنی بێت یان جینائی لەسەر ھەربیر و
لەئەنجامی چاالکی ئەو ئەندامە بێت چ لە ناو کنێستدا بێت یان 

 .لەدەرەوەدا تا ئەو کاتەی کە ئەندامی کنێستە

 

 :لیژنە ھەمیشیەکان .ه 
کنێست لە نێو ئەندامەکانیدا چەند لیژنەیەک دیاری دەکات، 
نوێنەرایەتی کردن لەو لیژنانەدا لەسەر بنەمای حیزبی دەبێت، 
پڕۆسەی دیاری کردنی لیژنەکان لە ئەرکە لە پێشینەکانی کنێستە، 
ئەم پڕۆسەیە ملکەچە بۆ یاسایەک بەناوی یاسای ژماردن (القانون 

 عدد). 
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 :جێبەجێکردنەم/ ئەنجومەنی ودو

حکومەت کۆڵەکەیەکی سەرەکی و گرنگی و�تی ئیسرائیلە، ئەو چاالکیانە 
رێکدەخات کە پەیوەندی بە کاروبارەکانی ناوەوە و دەرەوەی و�تەوە ھەیە 

ێکدەخات لەھەمان کاتدا ر واتە کاروبارەکانی و�ت بە ھەموو بەشەکانیەوە
دادەرێژێت، ئەرک و پەیوەندی نێودەوڵەتی و سیاسەتی دەرەوە 

دەسە�تەکانی حکومەت بە پێی چەند یاسایەک دیاری کراوە وەک 
یاسای گواستنەوە  - 1948(سیستمی یاساو بەڕێوەبردنی و�ت ساڵی 

 ).1968تاکاتی دانانی یاسای بنەڕەتی حکومەت ساڵی  1949ساڵی 

) رۆژە و ئەتوانرێت جارێکیتر 21ماوەی یاسایی بۆ پێکھێنانی حکومەت (
ێبکرێتەوە، بە�م ئەگەر بە ھەردو جارەکە نەگەیشتنە ئەنجام بۆ نو

پێکھێنانی حکومەت ئەوا سەرۆکی دەوڵەت کەسێکیتر بۆ ئەو مەبەستە 
رادەسپێرێت و ئەو کەسەش بەزۆری سەرکردەی پارتێکە کە زۆرترین 
نوێنەری ھەیە لە کنێست، ئەگەر بەم رێگەیەش نەتوانرا ئەوا لەم کاتەدا 

ھەڵوەشانەوەی خۆی دەدات و داوای ھەڵبژاردنی نوێ کنێست بڕیاری 
 .دەکات

 

 :سێھەم/ دەسە�تی دادوەری

یاسای دادگا و دادوەری لە ئیسرائیلدا سەربەخۆ بونی دەسە�تی قەزایی 
و دادوەری لە ھەردو دەسە�تی جێبەجێکردن و یاسا دانان دوپات 

دادگا بە ھەمو دەکاتەوە، ھاو�تی مافی ھەیە داواکاری پێشکەش بکات بە 
جۆرەکانیەوە بە پێی چەند مەرجێک، لە ئەنجامی نەبونی دەستورێکی 
نوسراو دادگای با� رۆڵی گەورە دەبینێت لە بواری دادوەریدا، ئەم دادگایە 
دەسە�تی تەواوی ھەیە سەبارەت بەکاروباری دەزگاکانی دەوڵەت و 

یچ کەسەکان جگە لە کنێست و سەرۆکی دەوڵەت، لەگەڵ ئەمەشدا ھ
دادگایەک بۆی نیە دژی ھەر یاسایەک بوەستێت کە کنێست پەسەندی 

 .کردوە
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 :سیستمی ھەڵبژاردن لە ئیسرائیل

لە و�تی ئیسرائیلدا سیستمی نوێنەرایەتی رێژەیی پەیڕەو دەکرێت لە 
پێناوی دیاریکردنی ئەندامانی کنێست، ئیسرائیل و�تێکی فرە پارتە ئەگەر 

لە کەسێکدا یان لە گروپێکدا ھەبو ئەوا بوار  چەند مەرجێکی دیاری کراو
دەدرێت کە بەشداری ھەڵبژاردن بکات، بەم پێیە ئەتوانن ببنە خاوەنی یەک 
کورسی یان چەند کورسیەک لە کنێستدا، ھەڵبژاردن بە شێوەی لیست 

) ھاو�تی پشتگیری 1500دەبێ بەجۆرێک ھەر لیستێک ئەبێ ژمارەیەک (
 .اردن ئەخرێتە بەردەم لیژنەی تایبەتو ئیمزای بکەن کە پێش ھەڵبژ

 

  Representation system) سیستمی نوێنەرایەتی رێژەیی
Proportional): 

کاتێک لەناوی سیستمەكانی نوێنەرایەتی رێژەیی ورد دەبینەوە، لەو 
ئامانجە تێدەگەین كە لەپشت ناوەكەیەوە ھەیە ئەویش بریتییە لە 

یەكان لەئەنجومەنە نوێنەرایەتییەكی رێژەیی قەوارە سیاسی
ھەڵبژێردراوەكاندا، واتە ھەر قەوارەیەكی سیاسی بەپێی ئەو دەنگانەی 
بەدەستیدەھێنێت، رێژەیەك لەكورسییەكانی ئەنجومەنە ھەڵبژێردراوەكانی 

انیان ناگاتە دەستدەكەوێت تەنھا ئەوانەیان نەبێت كە ژمارەی دەنگەك
  بردنەوەی كورسییەك.

 

سیستمەكانی نوێنەرایەتی رێژەیی سیفاتە جیاكەرەوەكانی 
 : بریتین لە

لەبازنەی فرە كورسیدا پیادە دەكرێت، واتە نابێت بازنەی  -1
 .ھەڵبژاردنەكە لە یەك كورسی پێكھاتبێت

و حاڵەتی باو ئەوەیە  زیاتر پشت بە لیستی فرە پاڵێوراو دەبەستێت -2
ناو ھەر لیستێك لەكۆی     كە نابێت كۆی ژمارەی پاڵێوراوەكانی 

 .ییەكانی بازنەی ھەڵبژاردنەكە زیاتر بێتكورس
 .و خولی دووەمی نییە دەنگدان تێیدا بە یەك خول تەواو دەبێت -3
ھەر پارتێك بەشێوەیەكی نزیكەیی، بە ئەندازەی رێژەی دەنگەكانی،  -4

 .كورسی بەردەكەوێت
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گرنگی تایبەتی ) کنێستھەڵبژاردنی پەرلەمانی ئیسرائیل ناسراو بە (
 ھۆکارەکەی کاریگەری ،جیھان و ناوچەکە لەسەر ئاستیھەیە 

ئەم  ،لەسەر سیاسەتی ھەرێمی و نێودەوڵەتی ەسیاسەتی ئیسرائیل
چوارەمین ھەڵبژاردنی  ۲۰۲۱مارسی  ی۲۳ھەڵبژاردنی  ھەڵبژاردنەش

 کە بەھۆی ناکۆکی و ،ابردوودار پەرلەمانی و�تەکەیە لە ماوەی دوو ساڵی
) بۆ کنێستپێگەکانی بەشدار لە (ێکنەکەوتنی قەوارە سیاسییە خاوەن ر

ە سیاسییەکان چەندبارە پێکھێنانی حکومەت و یەکالکردنەوەی بڕیار
 دەکرێتەوە.

، پارتەکەی ی پەرلەمانی ئیسرائیل۲۰۱۹یسانی ی ن۹لە ھەڵبژاردنی 
بنیامین ناتانیاھۆ) پارتی (لیکۆدی کۆنزەرڤاتیڤ) ( سەرۆک وەزیران

ەوە بە بوێژەیەکی بەرچاو بەرزر دەنگەکانی بە ،سەرکەوتنی بەدەستھێنا
 ،ی باشترین ئەنجامی بەدەستھێناابردور ساڵی )۱٦(لەگەڵ  کردنیردبەراو

 ۱۲۰کورسی لە کۆی  ۳٥توانی  )%۲٦٫٤٦(ێژەی ر کە بە بەدەستھێنانی
، لەکاتێدا ملمالنێی ھەڵبژاردنەکە بەدەست بھینێت )کنێستکورسی (

کابەرەکەی دیکەی رسێ  ،استڕەوەکان بوور نێوان بەرەی چەپ و بەرەیلە
ەیانتوانی سەرکەوتن بەدەست کە فەرماندەی دێرینی سوپا بون ن ناتانیاھۆ

بوە  تازە دامەزراو) استڕەوی شین و سپیر (پارتی ھەروەھا، بھێنن
بە سەرۆکایەتی  )استڕەوی شین و سپیر پارتی(، ھەڵبژاردنەکە دوەمی

کابەری ر ) کە(یایر الپیدبە سەرۆکایەتی  ھەیە)و داھاتپارتی (و بێنی گانتز
 . ی دەنگەکان بەدەست بھێنن٪)۲٥(پارتەکەی ناتانیاھۆ بون توانییان 

نی تەنھا یەک مانگ لە سوێندخواردنی ئەندامانی تێپەڕبو لەدوای
وداوێکی ر ئەوەش، ن بۆ ھەڵوەشاندنەوەی پەرلەمان دادەنگیا )کنێست(

یەیەک دەامین ناتانیاھۆ کە بینیبە�م  ،وسیاسی سەرنجڕاکێش ب
ەوە ۲۰۱۹نیسانی ی ۹لە ھەڵبژاردنەکەی  ،سەرۆکایەتی ئیسرائیلی کردبو

سەرئەنجام ، ئەو پۆستەی مسۆگەرە جارێکی دیکە وا دەھاتە بەرچاو
، بۆیە وەک سەرۆک لەوەی زۆرینە دەستەبەر بکات ھێنا شکستی

 وبارە ھەڵبژاردنێکی تر.وەزیرانێکی کاربەڕێکەر ئامادەکاری کرد بۆ د
کورسی  ۳٥دا پارتەکەی ناتانیاھۆ (لیکۆد) ۲۰۱۹نیسانی لە ھەڵبژاردنی 

لەگەڵ ژمارەی کورسییەکانی پارتی  یەکسان بوو بەدەستھێنا
بە�م ناتانیاھۆ چانسی  ،)(پارتی شین و سپیئۆپۆزیسیۆنی ناوەندخواز 

داوایان لێکرد  استڕەور ئەندامی بەرەی ٦٥لە بێنی گانتز بەوەی  زیاتر بو
 گەیێر سرائیل بوە بەی، حکومەتی ھاوپەیمانی لە ئپێکبھێنێتحکومەت 

 ،بەشێوازێکەئەوەی سیستمی ھەڵبژاردن استی سیاسەتکردن لەبەرر
زۆرینەی پەرلەمانی بێت پارتێک بتوانێت بە تەنھا دە ئەستەم

 .بەدەستبھێنێت
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و پێکھێنانی ییەکی زۆری ھەیە لە وتووێژبنیامین ناتانیاھۆش شارەزا
کرد  بە�م ئەم جارەیان ملمالنێێ نێوان دۆستەکانی وایان ،ھاوپەیمانی

لە کۆتا  ،نەتوانێت دەنگی پێویستی ھاوپەیمانییەکەی بەدەست بھێنێت
 ٦۰تەنھا توانیویەتی ؛ ایگەیاندر لیکۆد یشەوی مۆڵەتدراوی یاساییدا پارت

تی بە کورسی پەرلەمانی مسۆگەر بکات لەکاتێکدا پێویس
پەرلەمانی بو بۆ متمانەی پێکھێنانی کورسی  ٦۱ەبەرکردنی دەست

 .حکومەت
 و لەسەرستڕەو ناکۆکیەکانیان بار تی باڵیێھاوپەیمان پێکنەھێنانیھۆکاری 

 کێشەی خستە نێوان ھەردوئەمەش  ،ەشنوسی یاسای سەربازیر
زمی و پارتە ھاوپەیمانەکەی ناتانیاھۆ (فراکسیۆنی عیلمانی ناسیۆنالی

 .)ئاینیە نەریتیەکان
بێتەوە بۆ ب پارتی ناوەندخوازەکان نزیک لە دەیتوانی ناتانیاھۆ وداابردر لە

 د بۆ گوشارخستنە سەر باڵییاخو ،تیەکی جیاوازێپێکھێنانی ھاوپەیمان
ارتی ناوەندخواز کە ، بە�م گەورەترین پتا لەگەڵ یەک بگونجێناستڕەو ر

ھیچ  بە ؛ایانگەیەندر وورخستەوەد ێل شین و سپی بون ھەر زو خۆیان
، نکە تۆمەتی گەندەڵی لەسەرەەیەک کار لەگەڵ ناتانیاھۆ ناکەن چوشێو

ھەروەھا گروپێکی چەپی ناوەندیش کە ناویان (پارتی کار)ە خۆیان لە 
 . اتانیاھۆ بەدورگرتن

 بە ھۆکاری ئەوەی ناتانیاھۆ ھەمو ھەوڵێکی بخاتە نھەمو ئەمانەش بو
 گۆڕەپانیتۆپەکە نەکەوێتە و ەشێنێتەوەئەوەی پەڕلەمان خۆی ھەڵبوگەڕ بۆ

، ئەگەر پەرلەمان خۆی دێرینیکابەری ری یڤلینەر یوڤنر سەرۆک
یڤلینە دەیتوانی داوا لە کەسێکی تر لە ر ھەڵنەوەشاندایەتەوە سەرۆك

مەت پێکبھێنێت کابەرەکەی بکات کە حکور د پارتەیاخو ،پارتەکەی ناتانیاھۆ
 ن.ێژەی کورسی بور ئەوەی خاوەنی ھەمانلەبەر

لەسەر  کاریگەری ھەبو جوڵێندرابوانیاھۆ کەیسی گەندەڵی بەرامبەری نات
ی داھاتوشدا ەکانژاردنو لە ھەڵب۲۰۱۹امەکانی ھەڵبژاردنی نیسانی ئەنج

 داواکاری گشتی پالنێکی ۲۰۱۹، لە مانگی شوباتی ھەبوکاریگەری 
و پێشیلکردنی متمانەو تیایدا ناتانیاھۆ تۆمەتبارە بە (بەرتیل و اگەیاندر

بڕیاردرا مانگی تشرینی یەکەم دەستپێکی پرۆسەی  ،ساختەکاری)
ەوە پێی یاسا ئەگەر تۆمەتەکان پشتڕاستبکرێنبەدادگاییکردنەکەی بێت، 

ناتانیاھۆش بانگەشەی ئەوەی بکێشێتەوە ناتانیاھۆ دەبێت دەست لەکار
بار بێت لە و تا تەنھا تۆمەتە بە پاڵنەرێکی سیاسی جوڵێندراوەدەکرد کە ئەو

کەی ێگەپێدراوە تا سزار پێی یاساکەیدا دەمێنێتەوەو ئەمەش بەکارە
ڵی دەدا وابردوودا ھەر ماوەی ، پارتی لیکۆد لەبەسەردا جێبەجێ دەبێت

تا  ،دا پارێزبەندی ببەخشێت بە سەرۆک وەزیرانییاسایەک دەربکات تێ
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 دادگایی نەکرێت لە کاتێدا کە سەرۆک وەزیرانە بە�م بە ھەڵوەشاندنەوەی
 .ان ئەم ھەلەشی لەدەست چوپەرلەم

کردنەوەی ھەڵبژاردن و پێش وبارەۆژی در دیاریکرا بە ۲۰۱۹ی ئەیلولی ۱۷
 ،دامەزرێنەری ئیسرائیل کەوتئەو ماوەیەش ناتانیاھۆ پێش داود بنگۆریۆن 

 .زۆرترین ماوە سەرۆک وەزیران بوە لە مێژوی ئیسرائیلدا کە
ناوەندخوازی وەم ھەڵبژاردنی پەرلەمانی ئیسرائیلدا پارتی دلە ئەنجامی 

اوە ە گەورەترین لیستی بروی گانتز ب(شین و سپی ) بە سەرکردایەتی بین
کابەرەکەی ر کورسی لیستە ۳۲بەرامبەر کورسی لە ۳۳بە بەدەستھێنانی 

 .د) بە سەرکردایەتی بنیامین ناتانیاھۆۆ(لیک
تێکی ھاوبەش بەشدارییان کرد بە لەم ھەڵبژاردنەدا عەرەبەکان بە لیس

تێیدا سەرکەوتنی گەورەیان تۆمار کرد و )و ئەیمەن ئودە(سەرکردایەتی 
، ھەر کورسی پەرلەمانی ۱۳بەدەستھێنانی بوون بە لیستی سێیەم بە 

نی عەرەبییەکان پشتگیری لیستەکەی بیلە سەرەتاوە ھاوپەیمانی پارتە 
 .کردی سوپای ئیسرائیلیان پێشو گانتز سەرۆکی

و گانتز نەیاندەتوانی بە ڵبژاردنەدا ھیچ کام لە ناتانیاھۆئەوەی لەم ھەلەبەر
بۆیە شانەی لیستی عەرەبی  ،تەنھا ھەوڵی پێکھێنانی حکومەت بدەن

ە ھیچ نەکردنی ل ھێنا بە سیاسەتی ئاسایی خۆی لە پشتگیریی کۆتای
 ڤنیورە ھاندەرێک تا سەرۆکی ئیسرائیل (ئەم پشتگیریەش بو ،کاندیدێک

 .اسپێرێت بۆ پێکھێنانی حکومەتر یڤلێن) گانتزر
کاتێک لە ئیسرائیلدا  ھیچ٪ی ۲۱پێشتر ھەرگیز کەمینەی عەرەبی 

ێژەی دەنگدەرانی ر نیبەڵکو زیادبو ،بەشێک نەبوە لە ھیچ حکومەتێک
ئەمەش  ،ە لیستی سێیەم گەورەترین کوتلەی پەرلەمانییعەرەبی کرد

جیاکاری ێگایەک بۆ دەربڕینی سکا�ی عەرەبی لە ر دەبێتە دروستکردنی
کە جیاوازی  ،و پێوانەی الیەنە عەرەبەکانلە کۆمەڵگەی ئیسرائیلدا

بەرچاویان ھەیە لەگەڵ الیەنی زۆرینەی جولەکەکان و پالتفۆڕمێکی 
 .یورەتر لەسەر زۆر پرسی سیاسەگ

 ؛اگەیاندر یڤلینیر سەرۆکی لیستی عەرەبی بەھۆیەش ئەیمەن ئۆدە بەو
ۆیەش پێی ھبە ماوەی ناتانیاھۆ بھێنێت و بەوویەتی کۆتایی ئەو ویست

ت، پشتگیریەکەشی پشتگیری لە گانتس بکا باشە بۆ حکومەتی داھاتو
لیستی ھاوبەشی لە ھاوپەیمانی حوکمڕانیدا ھەبێت،  مانای ئەوە نەبو

بە�م مانای ئەوەیە کە گانتس سەرکردایەتی کوتلەیەکی چەپی ناوەند 
تڕەوی ناتانیاھۆ اسر لە کاتێکدا بلۆکی ،کورسی ھەیە ٥۷دەکات  کە 

 ە.کورسی ٥٥خاوەنی 
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 ونەی ھەنگاوەکەی لیستی عەرەبی کردلە ئەنجامدا ناتانیاھۆ ئیدا
تسی بەوە ئیدانە کرد کە تەنیا دو بژاردە بۆ گان پشتگیری لیستی عەرەبی

 :ھەبو

 بێت کە بونی حکومەتێکی کەمینە کە لە بەرژەوەندی ئەوانەدا -
 .ەتدەکەنەوەر ئیسرائیل وەک دەوڵەتێکی جولەکەی دیموکراتیک

 ییمانی یەکێتی نەتەوەییاخود حکومەتێکی ھاوپە -

 ونناو حکومەتێکی یەکبچونە  ناتانیاھۆی بۆداواکاریەکانی م گانتز بە�
ێککەوتنی ر نجامدانیکە ئە دەکردئاماژەی بەوەناتانیاھۆ ە، ەتدەکردەور

بۆ یەکخستنی ھێزەکانیان، پەیوەستە بە دوو گەوورەترین حیزبەوە  نێوانیان
ھۆی  کە ببێتە ببەنو بەڕێوە دابمەزرێننک ئەوەی پێکەوە سیستمێبۆ

خەڵک ئەمەی دەوێت و  ؛ایگەیاندر ،ئەوەی حکومەتێکی سەقامگیر پێکبێت
 بخات. ھیچ کام لە ئێمە ناتوانێت ئەوە پشتگوێ

ن و پارتە یڤلیر لەالیەن سەرۆكو پاش چەندین ھەوڵ لە کۆتاییدا
ی گانتز سەرۆکی اسپێردراو بێنر سەرۆکی پارتی کۆتاجار ،سیاسییەکانەوە

نەیتوانیوە متمانەی  ؛ایگەیاندر وبۆ پێکھێنانی حکومەت دیاریکردەوەو�تی 
استڕەو و ر ئەندامی ٥٥بھێنێت و لە کۆتاییدا ناتانیاھۆ زۆرینە بەدەست

دامی دەنگی ئەن ٥٤ات گانتز تەنھا ھاوک ،ئاینییەکانی بەدەستھێنا
 ناوەڕاست و چەپی بەدەستھێنا.

وەک دو سەرۆکی لیستی یەکەم  پاش ئەوەی ھەریەک لە ناتانیاھۆ و گانتز
ی ە پێکھێنانی حکومەت شکستیان ھێنا، بەپێی یاساھەڵبژاردندا ل لە دو

ۆژی دەبێت بۆ ر ۲۱ی ئیسرائیلی ماوەی )کنێستئیسرائیلی (
بۆ پێکھێنانی حکومەت ئەگەر ئەو کارە  ،کنێستامێکی کاندیدکردنی ئەند

لە ماوەی کەمتر لە  ،دەدرێت ئەنجام نەدات ھەڵبژاردنی نوێ بڕیاری لێ
 .بڕیاری لەسەردرا ۲۰۲۰ئازاری  ۲بۆ و دواجار  ساڵێک

دا جارێکی دیکە پارتی ۲۰۲۰ی مارسی ۲دانی ھەڵبژاردن لە پاش ئەنجام
گەورەترین لیستی بە سەرکردایەتی بینیامین ناتانیاھۆ بوەوە بە لیکۆد 

 ٪۲۹٫٤٦ێژەی دەنگی ر ت بەسکورسی کنێ ۳٦بە بەدەستھێنانی  ،بەشدار
سەرەکییەکەی کە پارتی شین و سپی بە  کابەرەر لە بەرامبەر

ێژەی دەنگی ر کورسی بە ۳۳نی گانتز بە بەدەستھێنانی سەرکردایەتی بی
ەوە بۆ بوێژەی کورسیەکانی بەرزر شی عەرەبیلیستی ھاوبە ٪،۲٦٫٥۹

 .کورسی ۱٥
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، د ھەڵبژاردنێکی بێ ئەنجامونی زیاتر لە مانگێک و پاش چەنپاش تێپەڕب
کابەرە سەرەکییەکەی ر ورۆک وەزیرانی ئیسرائیل ناتانیاھۆسەرەنجام سە

ێککەوتن لەسەر پێکھێنانی حکومەتی فریاکەوتنی ر بێنی گانتز
ساڵ ماوەی حکومەت بە  ۳لەسەر بنەمای بەشکردنی  ،نیشتیمانی

حکومەت ناتانیاھۆ سەرۆکایەتی بکات  مانگی سەرەتای  ۸جۆرێک ساڵێک و 
  .گی کۆتایی گانتز سەرۆکایەتی بکاتمان ۸و ساڵێک و 

گانتز  ،وەزارەت پێکدێت و لە ماوەی دەسە�تی ناتانیاھۆ ۳۰حکومەت لە 
رەتی بەرگری لەدەستدا وەزا ،گە لە پۆستی جێگری سەرۆک وەزیرانج

ن ھاوڕابو، ھەروەھا ھۆ مافی ئەوەی نییە دوری بخاتەوەو ناتانیادەمێنێتەوە
 ،لەسەر ئەوەی وەزارەتی داد بدرێتە کاندیدێکی ھاوپەیمانی شین و سپی

پارت مافی ڤیتۆکردنی ھەر بڕیارێکی پەیوەست بە وەزارەتی دادیان  ھەردو
 .ھەبێت

ێکەوتن لەسەر ئەو خا�نە بۆ پێکھێنانی حکومەت پارتە ر نەوەیب�وبو لەگەڵ
گەندەڵی  و بە حکومەتێکیۆنەکان دژی ئەو بڕیارە وەستانەوەئۆپۆزیسی

 شکستخواردو ناوزەدیان کرد.

 بینیامین ناتانیاھۆ بە فەرمی ۲۰۲۰ئایاری  ی۱۳ۆژی ر دا لەلە کۆتای
، ێتاردن دەتوانێت حکومەت پێکبھێنایگەیاند پاش سێ خولی ھەڵبژر

یڤلین ر وڤینر ێگەی کەناڵە فەرمییەکانەوە بە سەرۆکی و�تر ناتانیاھۆ لە
لە پێکھێنانی حکومەتدا  ؛اگەیاندرت) کنێسو سەرۆکی پەرلەمان (

مەنی گشتی کە ئەنجو ،کردسەرۆکی کنێست داوای لە وە، سەرکەوتو ب
بە�م ئەم حکومەتەش ، دەنگدان لەسەر پێکھێنانی حکومەت کۆببێتەوە بۆ
نی ی کانو۲و لە رۆژی ند مانگێکی کەمداو لە ماوەی چەندزۆری نەخایا

بۆ  ،سیۆن بە زۆرینەی دەنگ پەسەند کراپڕۆژەیەکی ئۆپۆزدا ۲۰۲۰یەکەمی 
ن پەسەندکردنی کاتێک کێشەی سەرەکییاھەڵوەشاندنەوەی پەرلەمان 

 ٥٤دەنگ بەرامبەر بە  ٦۱دەنگی پەسەندی  بە ،بودجەی و�تەکە بو
ایگەیاند ر کابەری سیاسی ناتانیاھۆر کاتێدا گانتزلە دەنگی نەخێر،

 ێڵێت.ەھیەکە جێدپارتەکەی ھاوپەیمانیەت

ق و ئیدارەو ر بوون و ناڕازی( ئاماژەی بەوەکردسەرکردەی ئۆپۆزیسیۆنەکان 
ی ناتانیاھۆ دەوڵەت الواز دەکات و تا لە سیاسەتی شکستخواردو

 بێت لەم کارانەی ناوەستێت). سەرۆکایەتیدا

بژاردن درا لە ماوەی کەمتر لە کۆتاییدا بڕیاری ئەنجامدانی چوارەم ھەڵلە 
پرۆسەکە  رکاتژمێ ۲٤بۆ ماوەی  ۲۰۲۱ی ئازاری ۲۳ۆژی ر ودو ساڵدا

 .بەردەوام بوو
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ەمین خولی ۲٤یکراوەکان بۆ سەرنج و تێبینیە پێشبینپوختەی 
 )(کنێستپەرلەمانی ئیسرائیل 

د ۆئەنجامدانی ھەڵبژاردن پارتی لیکبەپێی راپرسیە ئەنجامدراوەکان پێش  -
بە سەرکردایەتی بنیامین ناتانیاھۆ دەبێتەوە بە گەورەترین لیستی 

 ٦۱بە�م لەگەڵ ھاوپەیمانەکانیدا ناتوانێت رێژەی تەواوی  ،پەرلەمانی
 کورسی بەدەستبھێنێت بۆ پێکھێنانی حکومەت.

دەنگەکان  ٪ی۹۰نزیکەی تا ئێستا پێی ئەنجامە بەراییەکان بە -
پارتەکەی ناتانیاھۆ و ھاوپەیمانە سەرەکییەکانی  ،ھەژمار کراوە

 .کورسی کنێست ٥۹لە بەدەستھێنانی  نزیکن
لیستی عەرەبی یەکگرتوو) بە  - ەعمر( یچاوەڕوان دەکرێت پارت -

کورسی  ٤عەباس) کە ئێستا خاوەنی  ورصسەرکردایەتی (مەن
، کورسی ٥بەدەستھێنانی  دەنگەکانی زیاد بکات بۆ ،پەرلەمانییە

ھۆی ئەوەی کە مافی ئەوە بدات چ الیەنێک حکومەت ەش دەبێتەئەم
یسرائیلی ھاوپەیمانی ناو پەرلەمانی ئئەگەر لە ،پێکبھێنێت

ئایا ھەڵوێستی پارتەکەی رانەگەیاندوە، کە ، تا ئێستا پێکبھێندرێت
پشتیوانی پێکھێنانی حکومەت وەک ئۆپۆزیسیۆن دەمێنێتەوە یاخود 

 .کاتدە
ھاوپەیمانی و  و دروستکردنیری بیروڕالێکترازان و گۆڕانکا -

بەتایبەتی لەناو  ،ناو پارتە بچوکەکاندا زۆر ھەیەھەڵوەشاندنەوەی لە
 .یانەوەدا بەھۆی جیاوازی زۆری بیروباوەڕسیۆنپارتەکانی ئۆپۆز

ی ینەی پارتە سیاسییەکان پێش گفتوگۆو دانوستان یەکالزۆری -
*  ناتانیاھۆسەرەکی (بەرەی  ەش بون بۆ دوبونەتەوە بە جۆرێک داب

و کۆبونەوەیەک گانتز) بۆیە ھەژمارکردنیان پێش ھەر دانوستان 
 .ھێندە زەحمەت نییە

بکات بە مەرجێک سەرۆکایەتی  سازشێک ناتانیاھۆ ئامادەیە ھەمو -
پەیامی  ،دەستی خۆیدا بمێنێتەوە ئەنجومەنی وەزیران لە

 .ژاردنیش کراوەیەپێنجەمین ھەڵبە کە دەرگای ناڕاستەوخۆی گەیاندو
و گەر کدا چەندین کەیسی گەندەڵی لەسەرەکاتێناتانیاھۆ لە -

ی بە یدەستی لە دەسە�ت ببێتەوە دەزانێت دادگایی دەکرێت و کۆتا
 ھەوڵێک دەدات گەر نەتوانێت بۆیە ھەمو ،ژیانی سیاسی دێت

 .پێنجەمین ھەڵبژاردن ئەنجام بدات بھێنێتێژەی پێویست بەدەستر
 گەورەترین پارتی ورە لەنێوان دوتیەکی گەێوستکردنی ھاوپەیماندر -

دا پاش ابردور ساڵی بەھۆی ئەوەی لە دو ،کابەر چاوەڕوان نەکراوەر
ە لە ئارەزومەندانتی بە شێوەیەکی ناێھەستکردنیان بە بەرپرسیار
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 ،اندا حکومەتی ھاوبەشیان پێکھێناپێناوی سەقامگیری نیشتیمانی
کراوە لەسەر لە چاوەڕوان نەبۆیە بۆ ئەم خو وننەب بە�م سەرکەوتو

 مێزی گفتوگۆ دابنیشن.
دەسە�ت لە  یئەوەبۆ دەدا کھەوڵێ پارتی شین و سپی ھەمو -

شتیوانی سەرۆکی و�تی ەش پمئەبۆ ،دەستی ناتانیاھۆ دەربھێنێت
 کابەری سەرەکی ناتانیاھۆ بوە.ر ئەوەی سەرۆک پێشترھەیە لەبەر

دا لەسەر بردور سەدەی ئیسرائیل لە سێ دەیەی یەکەمی -
دەستی دەستەبژێرێکی بەتواناو شارەزا خۆی سەپاند و کاریگەر 

بە�م پێدەچێت نەوەی ئێستای دەستەبژێری سیاسی  ،دەرکەوت
لە مێژووی ئیسرائیلدا  ،لە ئاستی ئاڵنگارییەکاندا نەبێت ئیسرائیل

بژێری ئەمڕۆ ناکۆک و ھیچ دەستەبژێریکی سیاسی ھێندەی دەستە
دات ئەمەش خەریکە ئیسرائیل شکۆی لەدەست ب ،بوونگەندەڵ نە

 .و دەستپێشخەریش لەدەست دەدات
نی بخاتە سەر ێئیسرائیل کاریگەری نەرقەیرانی سیاسی پێدەچێت  -

دژایەتی ھەروەھا لەسەر پالنەکانی  ،ریکا لە سوریاەپالنەکانی ئەم
 کومەتێکی بەھێزحبێ لەبەرئەوەی ئیسرائیل بە ،رانێئکردنی 

 .ریکا بکاتەئەمسیاسەتەکانی ت خزمەتی ناتوانێ
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ھەمین کنێست  و ۲۳ە ناوی پارتە سیاسییەکانی بەشدار ل
 :و ئایدۆلۆژیایانئاڕاستە

 .استڕەور ناوەند، –وتنەوەی لیبراڵی نەتەوەیی بز –د ۆلیک -
 .ناوەند –شین و سپی  -
 .راستڕەو –شاس  -
 .استڕەور –ەکانی جولەکە تەوراتە یەکگرتو -
 .راستڕەو –یەھودی پارتی ماڵی  -
 .ناوەند –ھەموان  –کوالنو  -
 .ناوەند –پرد  یپارت –جسر  -
 .راستڕەو –یەکگرتووی ئیسرائیل  –ئاگودات یسرایل  -
 .راستڕەو –ـ دیگڵ ھاتوراھ -
 .ناوەند –ھەیە داھاتوو  – یەش ئەتید -
 .رەھەند فرە –لیستی ھاوبەش  -
 .پچە –یەکسانی  بەرەی دیموکراتی بۆ ئاشتی و –حدش  -
 .تەواو چەپ –ارتی شیوعی ئیشتراکی پ – ماکی -
 .سەربەخۆکان -
 .چەپ –مەڵەی نیشتیمانی دیموکراتی کۆ –بلد  -
 .رەھەند فرە –تنەوەی عەرەبی بۆ گۆڕانکاری بزو –تەئال  -
 ڕەو.است، رناوەند –ئیسرائیل ماڵمانە  –یسرایل بیتنا  -
 .فرەڕەھەند –ستی عەرەبی یەکگرتوو لی –ام ر -
 .چەپ –چاالکی  –مێرتز  -
 .استڕەوی نوێر – استیر بەرەو –یامینا  -
 .ناوەند –جو�نەوەی نەتەوەیی  –م تەلە -
 .چەپ ،ناوەند –پارتی کاری ئیسرائیلی  –البۆر  -
 .تەواو چەپ –پارتی دینی زایۆنیست  -
 .استر ناوەند، –ێگەی خاک ر –دیریغ ئیرتز  -

 

 

 

 ئەنجوومەنی گشتی ئیسرائیلیەمین ۲۳پێکھاتە و پەیکەرەی 
 (کنێست)

 )مەنی (یەک ئەنجومەنی یاسایی ھەیە: تاک ئەنجوجۆر
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 :سەرۆکایەتی
 .ەوە۲۰۲۰ی ئایاری ۱۷لیکۆد) لە وتەبێژ (قسەکەر): یەریڤ لیڤێن (

 .وە۲۰۰۹ یئازار ی۳۱سەرۆک وەزیران: بینیامین ناتانیاھۆ (لیکۆد) لە 
ی ئایاری ۱۷لە ) جێگری سەرۆک وەزیران: بێنی گانتز (شین و سپی

 .ەوە۲۰۲۰
 (ئایندە ھەیە) لە یەریڤ الپید (ئۆپۆزیسیۆن): سەرکردەی بەرھەڵستکار

 .ەوە۲۰۲۰ی ئایاری ۱۷
 ۱۲۰ژمارەی ئەندام: 

 ئەندام  ٦٦: حکومەت یۆن) بەشدار لە گروپی سیاسی (فراکس
 )۱جەشەر  – ۱+ کوالنو  ۳٥( ۳۷لیکود  -
  ۱۲شین و سپی   -
  ۹شاس  -
 )۳ ھـھاتورا گڵدی + ٤( ئاگودات یسرایل  ۷ ـیەھدوت ھاتواھ -
  ۱ماڵی یەھودی  -

 
 ٥٤گروپی سیاسی (ئۆپۆزیسیۆن): 

  ۱٦لێرەیە  داھاتو -
 ۳) + بەلەد ۱سەربەخۆ + ٤(ماکی ٥(حەدەش ۱۱لیستی ھاوبەش  -

 )۳تئال +
 ۷سرایل بیتنا یئ -
 ٤ام ر -
 ٤مێرتز  -
 ۳یامینا  -
 ۳ تەلەم -
 ۲البور -
 ۲پارتی دینی زایۆنیست  -
  ۲دێریک ئێرتەز  -

 
 



18 
 

 


