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ELEIÇÕES EM ISRAEL

MAIO 1999

Shai Ben Mordechai ( Rosemblum)

Antecedentes das eleições - maio de 99

No dia 4 de janeiro de 1999, o Knesset (parlamento israelita) aprovou uma proposta

parlamentar destinada a dissolver o 14º Knesset e assim adiantar as eleições gerais para o cargo de
Primeiro ministro e deputados, antes marcadas para outubro do ano 2000.

Uma vez aprovada a proposta, os partidos políticos negociaram uma nova data e as eleições
ficaram marcadas para dia 17 de maio de 1999. Sem dúvida essa decisão foi tomada em vista das
circunstâncias políticas e, não só teve a aprovação dos políticos, como de todos os membros do
governo,

Nodia seguinte a essa votação, o jornal Jerusalém Post publica a seguinte nota:
“Nanoitede 4 de janeiro o Knesset aprovou uma proposta parlamentar e resolveu dissolver-se

adiantando com isso as eleições para o mês de maio de 1999. Formalmente a votação encerra o

governo de Netanyahu um ano e cinco mesesantes da data estabelecida porlei.
A votação de 85 membros a favor 27 contra e 1 abstenção, marcou o início do período eleitoral em

Israel. Duas semanas antes da votação, o próprio Primeiro Ministro Benjamim Netanyahu, aprovou a
proposta para mostrar que, essa proposta tinha partido dele próprio. Na votação ele ( Benjamin ) não

esteve presente, aparecendo somente ao final da terceira rodada de votações. O Ministro de Relações

Exteriores Ariel Sharon e o líder do partido Shas, Arie Deri, também não estiveram presentes na

votação. Em uma outra votação o Knesset aprovou umalei que convocaria as eleições gerais no prazo
de 90 dias. Anteriormente eram 60 dias. Essa mesma emenda determina que o parlamento não pode
dar voto de desconfiança ao governo durante um período de 120 dias antes da realização dos comícios
gerais. Todos os representantes do MAFDAL (9) e os representantes do SHAS ( partido religioso

ortodoxo sefaradi) votaram contra. Juntaram-se a eles os votos do Ministro da Justiça Tzaji Hanegib,

o Ministro da Saúde, Salud Yeoshua Matza, e alguns membros do Likud (partido do governo) € do
partido Israel Bealia e Degel Hatorá. O presidente da Comissão Jurídica do Knesset determinou aos

parlamentares em exercício a postergação das atividades parlamentares até o dia 17 de março, data
final para as eleições internas de cada um dos partidos políticos, para indicação de seus candidatos, e
também afirmou que o governo permanecerá legalmente exercendo suas funções até o dia das
eleições“

A estrutura do sistema eleitoral israelí está definida no artigo 4 da Lei Básica do Parlamento
que diz:

> “O Knesset será eleito através de eleições gerais, nacionais, diretas,

igualitárias, secretas e proporcionais, conforme o direito eleitoral e em

concordância com o próprio Knesset. Essa determinação não será revogada

senão através de uma votação majoritária dos membros da casa “  



 

 

ELEIÇÕES GERAIS
Todo cidadão israeli maior de 18 anos tem o direito de votar e todo cidadão maior de 21 anos

tem o direito desereleito para o Knesset .
Pessoas que tem cargos oficiais como, juizes e funcionários públicos, fiscais do exército etc.. só

poderão apresentar sua candidatura ao parlamento se renunciarem a seus cargos 100 dias antes das
eleições.

ELEIÇÕES NACIONAIS
Para efeitos da votação todo o país constitui-se em um único registro eleitoral.

ELEIÇÕES DIRETAS
O parlamento Israeli é eleito por eleitores não por um conjunto ou corpo eleitoral.

ELEIÇÕES IGUALITÁRIAS
Todosos votos são iguais. Não existem votos discriminados nem a favor nem contra.

ELEIÇÕES SECRETAS
As eleições se realizam secretamente.

ELEIÇÕES PROPORCIONAIS.
As 120 cadeiras do Knesset são distribuídas conforme a votação recebida por cada partido.

Para ser representado no Knesset o partido tem que obter no mínimo 1.5% do total de votos validos.

Até poucos anos atrás, a tarefa de eleger o Primeiro Ministro cabia ao Presidente do Estado

que escolhia o candidato com melhores possibilidades de formar uma coalizão governamental e iniciar
as negociações entre os partidos. Esta situação criava uma dependência do partido majoritário aos
pequenos partidos que trocavam seu apoio fazendo exigências políticas desproporcionais ao tamanho
ou ao seu verdadeiro peso eleitoral.

Com o propósito de evitar essa dependência, o Knesset aprovou em 1992, uma emendaa lei

eleitoral que determinava eleições diretas para o cargo de Primeiro Ministro.
À nova versão da Lei Básica “O Governo” foi implementada nas eleições de 1996 e junto com

outras emendas parlamentares criou o novo sistema político de Israel. Pela primeira vez elegiam-se os
membros do Parlamento e o Primeiro Ministro simultaneamente.

As eleições para parlamentares não sofreram modificações; partidos já registrados e atuantes
podem reapresentar ou apresentar automaticamente seus candidatos ; novos partidos precisam
apresentar um abaixo assinado com 2.500 assinaturasdeeleitores e ainda uma garantia financeira; cada
partido político apresenta sua plataforma política e seus candidatos são elegidos internamente
conforme seus estatutos.  



 

O DIREITO AO VOTO
Todos os cidadãos maiores de 18 anos tem o direito de votar no dia das eleições. O registro

eleitoral é publicado antes das eleições para que possa ser consultado por qualquer cidadão.

O dia daeleição é feriado nacional para permitir que todos possam votar.
A polícia e os soldados exercem seu direito nas suas unidades de serviço. Existem mecanismos

especiais que permitem ao presos e aos que estão internados em hospitais exercerem seu direito de
voto.

A lei israeli não permite a votação fora do território exceto a funcionários do corpo
diplomático e membros da marinha que estão servindo fora do país.

Atualmente o registro geral de eleitores contém 4.496.515 nomes dos quais aproximadamente

673.000 votam pela primeira vez e desse número 180.000 são novos imigrantes.

QUEM PODE SER CANDIDATO AO KNESSET.
Todocidadão israeli, maior de 21 anos, exceto para quem já tenha sido condenado a prisão por

um período maior que 5 anos ou mais por crimes contra a segurança nacional e mesmo assim os que

não tenham sido condenados por 5 anos , tenham sido libertados com mais de 5 anos de antecedência
do dia das eleições..

Não podem candidatar-se ao parlamento os que exercem os seguintes cargos públicos:
1- O Presidente do Estado

2- Os principais Rabinos
3- Juízes que não renunciem ao seu cargo em tempo hábil
4- Juízes das cortes rabínicas

5- O Controlador Geral do Estado
6- O Comandante do Exército de Defesa de Israel

7- Rabinose outroslíderes que recebam salário do governo
8- Altos funcionários públicose oficiais do Exército (os quatro graus mais altos)

Segundo a Lei Básica “ O KNESSET” pode impedir a participação de candidatos ou
programas políticos nos comícios ou ainda a inscrição de partidos que manifestem expressa ou
implicitamente:

e À negação da existência de Israel como Estado do Povo Judeu.
e A negação do caráter democrático do Estado de Israel

e Incita ou incentiva o racismo.

PRIMEIRO MINISTRO : REQUISITOS
Desde a mudança do sistema eleitoral em 1996 o primeiro Ministro israeli é eleito por voto

direto e separado das eleições parlamentares. A cédula eleitoral é de cor diferente e inclui somente o
nome dos candidatos.

O candidato ao cargo de Primeiro Ministro pode ser indicado por um partido ou vários
partidos políticos com pelo menos 10 cadeiras no parlamento vigente ou 50.000 assinaturas de
cidadãos israelis.

O candidato deve ter mais de 30 anose ser chefe do partido que se candidata ao Knesset.
Se o atual Primeiro ministro já exerce seu mandato por sete anos consecutivos ele não pode

candidatar-se a reeleição.  



 

 

INSCRIÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS.

Para participar do ato eleitoral o partido deve estar registrado no Registro Nacional de
Partidos Políticos.

O grupo deve ter pelo menos 100 cidadãos para constituir-se num partido e cumprir os seguintes
requisitos:

e Devem apresentar uma solicitação oficial

e Devem apresentar sua plataforma política segundo prescreve a lei básica
e Devem apresentar uma declaração juramentada que prove os dados pessoais de cada cidadão

registrado ( nome, endereço, etc...)
e Devem ter a documentação oficial do Ministério do Interior que demostre a cidadania dos

requerentes.

e Devem cobrir todosos gastos de registro do partido.

A data final de registro dos partidos foi: 10/02/99 e dia 30/04/99 é o último dia para
confirmação dos mesmos.

PARTIDOSJÁ REGISTRADOS:
- PARTIDO TRABALHADOR ISRAELI AVODA
. LIKUD
- MERETZ ( União de Ratz, Mapam e Shinui )

- TZOMET ( Movimento para o Sionismo Renovador )
- SHAS( Associação Mundial de observadores da Torá Sefaradita )

- PARTIDO RELIGIOSO NACIONAL - MAFDAL
. UNIÃO DO JUDAÍSMO DA TORÁ ( Agudat Israel, Deguel HaTorá ) 91t/x0S
- PARTIDO COMUNISTA DE ISRAEL
-. MOLEDET (Movimento de fidelidade a Eretz Israel )

10.MADA( Partido Democrático Árabe )
11.YEUD ( Partido Democrático Independente )
12.YEMIN ISRAEL
13.ALIYA Juntos para um Israel Renovado
14.YISRAEL BAALYA( Partido dos Novos Imigrantes Russos )
15.HADERECH HASHLISHIT (O terceiro caminho )

16.GESHER Movimento Social Nacional
17.0RGANIZAÇÃO DEMOCRÁTICA DE AÇÃO - DAAS
18.MORESHET AVOT ( Tradição dos patriarcas )
19.UNIÃO PARA ALIYA( Movimento Democrático Nacional )
20.AL-TAJAMMU AL-WATANI AL-DEMOKRATI( Movimento Árabe Nacional )
21.DIREITOS MASCULINOS - RAASH
22.PARTIDO ISLÂMICO ARABE
23.PENSIONISTAS ISRAELIS DO KNESSET
24.CONFEDERAÇÃO PROGRESSISTA
25.PARTIDO DOS ASSENTAMENTOS
26.PARTIDO VERDE - GREEN PEACE
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27.ATID ( Futuro )

28.LISTA DO GRÊMIO ÁRABE
29.PARTIDO DE PNINA ROSEMBLUM
30. MOVIMENTO ÁRABE DE RENOVAÇÃO

PARTIDOS COM REGISTRO PENDENTE
1. KOL HASVIVA (A Voz do Ori édio) ME» AUBIGVTE
2. JERUT ( Movimento Nacionalista Judeu )
3. TEKUMA ( Renascimento)
4. MIFLEGET JOK HATEVA( Partido Direito da Natureza )
5. YTZUG SHAVEH - YESH ( Representação Igualitária )
6. MEIMAD - Estada Judeu - Estado Democrático (Religioso Libéfal)
7. AM EHAD ( Umanação ) Liderado por Amir Peretz Heoderads
8. ISRAEL AHAD
9. ISRAEL BEITEINU ( Israel Nossolar )
10.PARTIDO PROGRESSISTA DE CENTRO( Imigrantes romenos )
11.KOAH LAGIMLAIM ( Força aos Pensionistas ) 20050105
12.CASINO
13.PARTIDO DO NEGEV
14.NOVO PARTIDO ÁRABE
15.MIFLEGET ALE YAROK ( Partido da Folha verde )
16.PARTIDO DA UNIDADE NACIONAL
17.AJDUT ISRAEL
18.LEV OLIM LE ISRAEL
19.PARTIDO DO CENTRO
20.0TZMAH VTIKVA LASHCHUNOT( Força e esperança para os Bairros)
21.MANHIGUT YEUDIT LE ISRAEL(Liderança Judaica para Israel )

É importante destacar que muito destes partidos não se apresentam para as eleições. A
inscrição de muitos deles é, na realidade um ato de pressão que tem por objetivo a negociação do
equilíbrio de força dos diversos setores da sociedade israeli.

Também se inscrevem  coalizões de partidos já existentes que, tem por objetivo aglutinar o
maior número de interesses possíveis.

REGULAMENTOSÉTICOS
Noventa dias antes das eleições o regulamento eleitoral começa a valer. Esse regulamento

proíbe a propaganda eleitoral em letreiros luminosos, ônibus e determina o tamanho máximo dos
anúncios colocados na imprensa. O controle de “presentes” dados publicamente à candidatos e
partidos e, ainda a celebração de eventos artísticos em atos políticos.

CANDIDATOS AO CARGO DE PRIMEIRO MINISTRO
1. BENJAMIN NETANYAHU - Atual Primeiro Ministro
2. EHUD BARAK - Deputado Dirigente do Partido Trabalhista
3. ZEEV BENJAMIN BEGUIM - Deputado Dirigente do Jerut
4. ITZHAK MORDECHAI Deputado Dirigente do partido de Centro (eleito pelo Likud e demitido
do atual governo)



 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA LIKUD AVODA MERKAZ TKUMA MERETZ
(Israel Achad )

PROCESSO Reconhece a necessidade de continuar Exige incondicionalmente a Aparentemente e conforme Não aceita nenhum tipo de Exige a criação de um estado
DE PAZ as negociações de paz conforme os continuidade do processo de paz, declarações não oficiais dos acordo. Considera qualquer palestino na região da

acordos de Israel com palestinos em conforme acordo de Oslo. Não chefes do partido, aceita o retirada israeli dos territórios da Samária, Judéia e Gaza e a
Oslo, mas as condiciona ao condiciona a continuidade do acordo de Oslo como base para Judéia e Samária como uma saída das fronteiras de 67.
cumprimento total dos compromissos processo a compromissos conseguir um acordo final com fraqueza do governo, Aceita sem condições o
palestinos assumidos pela Autoridade AP pois os palestinos não acordo de Oslo como base

Palestina renunciam ao desejo de tirar para que Israel reconheça o

Israel do mapa do Oriente Estado Palestino
Médio.

RAMAT O partido está disposto no futuro a Aceita a necessidade de um Não tem uma posição oficial Nãoaceita nenhum acordo, “O Apesar de muitos dirigentes
GOLAN iniciar negociações com a Síria sem acerto territorial com garantias sobre o Golan. O partido Golan são os olhos do país” A do partido serem a favor de

condições prévias. Não aceita a sírias de manter a paz equilibra-se entre a retirada situação estratégica do Golan é uma retirada parcial em troca
retirada israeli do Golan como “A extensão da retirada israeli parcial em troca de um acordo e crucial para a defesa de Israel de um acordo, não existe
condição para continuar as em Golan deve ter a mesma a não retirada israeli posição oficial.
negociações de 96 extensão da Paz com a Síria”

RELAÇÕES |O partido assume uma postura de Adota uma postura de respeito A se julgar pelos líderes existe O partido é integrado por ex- O partido apresenta
RELIGIÃO respeito e aproximação aos valores e com religião e tradição mas respeito em relação a valorese membros do Mafdal e ex- claramente uma posição anti-
ESTADO tradições da religião judaica . Não exige a igualdade entre todos os tradição, mas mais de uma vez dirigentes do Likud. Supõe-se religiosa e laica. Exige a

concorda com a separação entre cidadãosante a obrigação legal Roni Miló se manifestou contra que existe um entendimento e | separação entre o Estado e a
religião e estado de servir o exército setores ortodoxos. um compromisso com os Religião. É o principal crítico

valores do judaísmo e a da compulsão religiosa do

religião. exército

ECONOMIA |O partido representa posição O partido aceita os conceitos da Não temos informações sobre a Não temos informações sobre a O partido assume os conceitos
neoliberal tradicionalista. O Estado economia de mercado segundo a postura do partido nesse tema postura do partido nesse tema da economia social democrata
não deve regular as relações entre ideologia social democrática. européia em que o estado
capital e trabalho. A economia de Uma mistura de Estado benfeitor assume o papel regulador das
mercado é seu principal lema com economia de mercado relações entre o capital e a

produção

DIRIGENTES| O líder é Benjamin Netaniahu atual Ehud Barak, foi General e Chefe O partido recém criado é Integrado por 3 partidos de O Partido á dirigido por Yosi
E LÍDERES Primeiro Ministro. Ex-embaixador de do Exército de Defesa e Ministro liderado por Itzchak Mordechai, direita é encabeçado pelo Sarid veterano político da

Israel nas Nações Unidas e de relações exteriores no General de Reservae ex- deputado Zeev Benjamin esquerda israeli, ex membro
embaixador nos Estados Unidos. Entre governo de Itzchak Rabin. ministro da defesa do atual Beguin, filho do Menachen do Avoda tem 27anos de
as figuras de mais destaque no partido Durante o atual governofoi líder governo, foi demitido assim que Beguin. Abandonou o Likud carreira parlamentar. Ainda
se encontram Ariel Sharon atual do bloco de oposição. Ainda ficou publica a negociação com devido a insatisfação com a temos Amnon Rubstein ex

chanceler e ex ministro da defesa; temos: Shimon Peres (prêmio Amnon Sajak, Roni Milo e Dan política governamental a Ministro da Educação no
Moshe Arens atual Ministro da Defesa nobel da paz);Yosi Belin Meridor, para formação de um respeito das negociações com as Governo de Rabig.e Ran
e chanceler no governo Beguin arquiteto do acordo de Oslo novo partido autoridades palestinas. Ainda Cohem com mais de 15ânos    temos no partido: Janan Porat

(Mafdal)
Rejavan Levi(Moledet)  de Knesset

 
 



 

ATIVIDADE

SIMULAÇÃO ELEITORAL

Objetivo:
e Incentivar osparticipantes a compreender a gama deinteresses que existem ao redor das eleições

parlamentares em Israel

e Incentivar a discussão sobre os problemase conflitos da sociedade israeli a luz da atual discussão
política

Idade: A partir de 14 anos

Tempo de duração:

O tempo de duração da simulação é variável, depende do grau de complexidade do jogo e sua forma
de organização.
Sugerimos organizar a simulação sobre a base de atividades de 45 minutos cada uma.

Espaço físico:
Recomenda-se utilizar um espaço físico grande e várias salas de reunião. O centro do espaço está
destinado para um mural com os comunicados da Comissão de Imprensa e Propaganda e Comissão
Eleitoral. Este espaço estará destinado também para o trabalho das comissões.

Metodologia:
I- Todosos participantes deverão definir quais são os principais temas de discussão na simulação

eleitoral Os temas que sugerimos são:

Relação árabe — judeus

Relações étnicas ( sefaradis e ashkenazis )

Processo de paz

Economia

Relação Religião — Estado
Relação Israel — Diáspora

((A forma mais simples de escolher os temas da simulação eleitoral é através da “técnica do descarte”
- O coordenadorda atividade apresentará aos participantes uma longalista de temas a serem
escolhidos. Osparticipantes deverão descartar, por ordem deprioridade quais os temas que
consideram irrelevantes para a “campanhaeleitoral”.
Finalmente serão escolhidos os 5 ou 6 temasprincipais que servirão como base do jogo de simulação
eleitoral). ,
1- O coordenador daatividade dividirá os participantes em vários grupos de pelo menos 3

participantes cada um.
2- Cada grupo deverá assumir a representatividade de um partido político israeli. (recomenda-se

escolher os partidos mais importantes ).

 

 

 



 

 

 

 

objetivo supervisionar o desenvolvimento da “ campanhaeleitoral “
Deverá ser criada uma comissão de imprensa e propaganda que terá como objetivo, a divulgação

das plataformas políticas, a publicação de comunicados de imprensa , noticias e eventos.
Cada grupo deverá assumir a representação de umalista política segundoa lista de partidos que
apresentaram sua candidatura para as eleições em Israel. (O partidos não deverão estar
necessariamente representados — Sugerimos eleger somente os partidos conhecidos pelos

participantes )
Cada grupo deverá redigir uma plataforma de princípios que represente sua posição frente aos

principais temas escolhidos.
O objetivo do jogo de simulação é conseguir unificar grupos sobre a base das plataformas políticas

e, conseguir associações de partidos que permitam obter pelo menos 51% dos votos do total de
participante

Cada grupo pode utilizar diversas técnicas de negociação: negociações abertas e públicas,
negociações secretas, negociações através dos meios de comunicação, etc.

Apósser efetuado o processo de negociação entre os grupos, continua a efetuaro ato eleitoral em
que cada participante vota no bloco de partidos que melhor representa sua postura ideológica.

Cronologia do jogo:
1-

3-

Introdução e explicação preliminar dobre o desenvolvimento do jogo

Eleição de 5 a 6 temas principais que constituirão a “Agenda Eleitoral”
Formação da Comissão Central Eleitoral

Formação da Comissão de Imprensa e Propaganda
Formação de grupos representantes dos partidos políticos
Redação da plataformas políticas
Início do processo de negociação entre os partidos políticos
Formaçãoe apresentação do Blocos de partidos políticos
Inicio da Campanha Eleitoral

10- Realização das eleições

11- Informe dos resultados das eleitores

12- Encerramento e avaliação da simulação

Diversas variações do jogo de Simulação:
Do ponto de vista de conteúdos, o jogo de simulação pode estar concentrado em determinados

aspectos do processo eleitoral:
Processo de negociação dos partidos políticos

Redação de plataformas políticas

Aspectos metodológicos das eleições

Motivações políticas e pessoais dos candidatos

Ideologia e realidade política '
Propaganda e campanhaeleitoral
Meios de comunicação

Problemática atual de Israel  



EITAN

IWºIciObservações importantes:
Os gruposparticipantes deverão contar com a maior quantidade possível de recursos e

materiais necessários para a simulação ( papel, lápis, cartolinas,etc.).

Pode-seutilizar diversas técnicas de comunicação entre os grupos participantes como:
televisão em circuito fechado, com diversos pontos de transmissão, xerox, computadores

conectados em rede ,etc. Quanto maiores são as possibilidades de comunicação entre os grupos e

mais sofisticadasas técnicas utilizadas, a simulação se transforma num “jogo real”
Independentemente dos resultadosdo jogo eleitoral e ao finalizar a simulação, é importante

reunir todos os participantes e avaliar a atividade.

 


