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 הרכבת הממשלה הראשונה במדינת ישראל:
 קואליציה?להרכבת  היוכמה אפשרויות 

 פוסט זה לא יעסוק בפוליטיקה ובני אדם אלא במספרים בלבד.  

שהיא נקבל  -, אך אם תחסר מפלגה כל 61קואליציה תוגדר כמספר מפלגות המונות ביחד לפחות 

 . 61-בהכרח פחות מ

 . 45,12,4,4, אבל לא נספור קואליציה של 40,15,5,5לדוגמא: נספור קואליציה של: 

 נבדוק את מספר האפשרויות בכנסת הראשונה: 

)אחוז החסימה    46,19,16,14,7,5,4,4,2,1,1,1מפלגות, חלוקת המנדטים הייתה:  12נכנסו לכנסת 

 (. 1%היה אז  

 שהיא שתכסה את כל האפשרויות. -שיטה כלכדי לוודא שלא התבלבלנו בספירה חשוב לשמור על  

נבדוק   12ל   1אני בחרתי לחלק את הקואליציות לפי מספר המפלגות החברות. עבור כל מספר בין 

 מה הן כל האפשרויות להרכבת קואליציה לפי ההגדרה דלעיל. 

 כמובן שאין קואליציה של מפלגה בודדת.  

 .  46+16 ,46+19יש שתי אפשרויות לקואליציה של שתי מפלגות: 

 מפלגה ב  מפלגה א  אפשרויות 

1.  46 19 

2.  46 16 

 

מפלגות   3אופנים: ללא המפלגה הגדולה ביותר אין  8-מפלגות ניתן להרכיב ב 3קואליציה של 

להשתתף. כדי   19,16. אך אנו לא רוצים ששתי מפלגות יספיקו ולכן אסור למפלגות  61-שמגיעות ל 

ההכרחית( צריך לפחות מפלגה אחת   46מנדטים הדרושים )בנוסף למפלגת   15שזוג מפלגות יגיע ל 

חייבת להשתתף. ברור אם כן שהקואליציה תכלול את   14או יותר מנדטים, ולכן ברור שמפלגת   8בת 

המפלגות הקטנות,   8-, כלומר כל אחת מ 14-, עליהן ניתן להוסיף כל מפלגה שאיננה גדולה מ 46+14

 אפשרויות.    8והרי לנו 

 מפלגה ג  מפלגה ב  מפלגה א  אפשרויות 

1.  46 14 7 

2.  46 14 5 

 )א(  4 14 46  .3

 )ב(  4 14 46  .4

5.  46 14 2 

 )א(  1 14 46  .6

 )ב(  1 14 46  .7

 )ג(  1 14 46  .8

 

 בקואליציה!  46משלב זה כבר אין הכרח לשלב את מפלגת 

 מפלגות )ניתן להשלים עצמאית...(  5אפשרויות לקואליציה בת  5ישנן 

 מפלגה ה  מפלגה ד  מפלגה ג  מפלגה ב  מפלגה א  אפשרויות 
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1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 מפלגות.   6אפשרויות לקואליציה בת   20

 מפלגה ו  מפלגה ה  מפלגה ד  מפלגה ג  מפלגה ב  מפלגה א  אפשרויות 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

 

 : 46מכאן והלאה כבר אין אפשרות לשלב את מפלגת  – מפלגות  7אפשרויות לקואליציה בת  6

 מפלגה ז  מפלגה ו  מפלגה ה  מפלגה ד  מפלגה ג  מפלגה ב  מפלגה א  אפשרויות 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 

 מפלגות.   8אפשרויות לקואליציה בת   5 

מפלגה   אפשרויות 
 א 

מפלגה  
 ב

מפלגה  
 ג

מפלגה  
 ד

מפלגה  
 ה

 מפלגה 
 ו

מפלגה  
 ז

מפלגה  
 ח

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          
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 מפלגות ומעלה שאף אחת מהן לא תהיה מיותרת.  9אין אפשרות לקואליציה בת 

: יש שתי אפשרויות  61=19+16+14+7+4+2+1+1ההרכב בעל מספר האפשרויות הגבוה ביותר הוא  

  6סה"כ   –שלא משתתפת   1אפשרויות לבחירת מפלגת  3, ועבור כל אחת מהן יש 4לבחירת מפלגת 

 אפשרויות.  

 אפשרויות שונות.    49 - הגענו ל

עבודת   – מה שכתבתי עד עכשיו אינו הוכחה, לשם כך נדרש להראות שעברנו על כל האפשרויות 

 נמלים, אבל לא הבנה מתמטית. 

 מספר האפשרויות לפי מספר המפלגות השותפות נראה כך: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניתן לראות שתי תכונות של צורת התרשים: 

וזה נובע מכך  –התפלגות הדומה לאיזו התפלגות סטטיסטית מוכרת  אין חוקיות ברורה, ואין  . א

שאנו עוסקים במספרים נמוכים ולכן מספר האפשרויות תלוי בפרטים קטנים ולאו דווקא  

 ברעיון הכללי. 
אפשרויות בהתפלגות   37נקבל רק  14,7במקום  15,6לדוגמה: אם נעביר מנדט אחד:  

 הבאה: 

 

 לי שבמרכז יש יותר אפשרויות מאשר בקצוות. ניתן בכל זאת לראות באופן כל . ב
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 ? 24- ומה יקרה אם נעבור לכנסת ה 

 נצטרך קצת יותר ידע מתמטי והרבה יותר סבלנות ועבודה מסודרת. 

 . 30,17,9,8,7,7,7,7,6,6,6,6,4מפלגות:   13יש 

 ? 9,8,7,6מפלגות מתוך   5ועוד  30כמה אפשרויות יש להרכב הבא: מפלגת  -נתחיל בשאלה לדוגמה  

מפלגות מתוך העשר הנ"ל מכילות   5מפלגות, ללא מפלגה מיותרת. כל   5בעזרת  31-נדרש להגיע ל 

מפלגות בלבד. כדי   4מנדטים באמצעות  31-. נשאר לנו לוודא שאין אפשרות להגיע ל31לפחות 

ואז   (9,8,7,7)שר הנ"ל הגדולות מתוך הע 4-מפלגות יש להשתמש ב  4בעזרת   31שנקבל לפחות 

 ולכן כל אפשרות שכוללת את המפלגות הנ"ל ומפלגה נוספת תפסל.    31-מגיעים בדיוק ל 

 עכשיו צריך קצת ידע בקומבינטוריקה: 

 252כלומר  !(10-5)/!5/!10הוא:   10פרטים מתוך קבוצה של  5סך כל האפשרויות לבחירת 

  Xאברים מתוך קבוצה של  Yלבחירת  הסבר אינטואיטיבי לנוסחה האומרת שמספר האפשרויות 

אברים הוא  
𝑋!

𝑌!∙(𝑋−𝑌)!
   : 

  Xאיברים? נבחר את האיבר הראשון, יש לכך   Xכמה אפשרויות יש לסדר קבוצה בת  

אפשרויות עבור כל בחירה של האיבר הראשון,   X-1אפשרויות. לבחירת האיבר השני נותרו  

אפשרויות לכל צירוף בחירה של שני האברים הראשונים, וכן הלאה.   X-2עבור האיבר השלישי  

האברים הראשונים. בחירה שונה היא   Yאפשרויות. עכשיו נבחר את  !Xבסל הכל קיבלנו 

האפשרויות   !Yלכן כל  בחירה שמכילה איברים שונים אבל לא אכפת לי הסדר של האיברים,  

האפשרויות לסדר   !(X-Y)האברים שבחרתי יחשבו אפשרות אחת וכן כל  Yהשונות לסדר את  

את האברים שלא בחרתי יחשבו אפשרות אחת, סך כל האפשרויות השונות לבחירת האברים  

מתוך הקבוצה הוא אם כן מספר האפשרויות הכולל חלקי מספר האפשרויות לסידור הנספרות  

ת בחירת אברים אחת דהיינו:  כאפשרו
𝑋!

𝑌!∙(𝑋−𝑌)!
 

מפלגות   5ישנן אפשרויות שצריך להוריד: כל האפשרויות שכוללות  כפי שראינו, במקרה שלנו אבל 

 . 9,8,7,7שבתוכן כלולות: 

שלא    7-אפשרויות )צריך לבחור את מפלגת ה  4וכאן יש  9,8,7,7,7כלומר כל האפשרויות של  

ועל   6אפשרויות לבחירת מפלגת   4אפשרויות:  24וכאן יש  9,8,7,7,6תשתתף(, וכל האפשרויות של  

 האפשריות.  4מתוך  7מפלגות  2אפשרויות לבחירת  6כל אפשרות כזאת 

מתוך העשיריה הנ"ל. וזה פחות   5+   30אפשרויות רק עבור ההרכב של   224בסך הכל הגענו ל 

של כל האפשרויות   חישוב מלא  מסתבר שבמערכת הבחירות הנוכחית,  !מחצי מהאפשרויות הקיימות 

 .. .ביותר  מתישיהיה ללא תוכנית מחשב מתאימה  להקמת קואליציה ללא מפלגות מיותרות 

 ? מאשר בכנסת הראשונה יותר אפשרויות הפעם יש למה 

לא נשפיע על האפשרויות הנ"ל.    4-ו 17לא בגלל שיש מפלגה אחת יותר. הרי למשל אם נאחד את  

אפשרי רק    1לפי הכללים שקבענו שימוש במפלגה של הקטנות מאוד.  הסיבה היא מיעוט המפלגות  

. בכנסת הנוכחית יש מספר גדול של מפלגות בינוניות ואף לא מפלגה קטנה  בלעדיה 60אם יש בדיוק 

 . )כתוצאה מאחוז החסימה הגבוה(  אחת

 

 .elections-https://giftedandmore.co.il/firstיוסי ארליך, עבור פוסט ליום העצמאות תשפ"א בבלוג אירועים מחוננים:  * כתב:
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