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 -לבין
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המשבר ועקב  הורונהתפשטות נגיף הק נקלעה למשבר היסטורי עקב ראלשי ינתדמו  :ליאהו

הגיעו ראש הממשלה ויו"ר הליכוד, חה"כ בנימין הרפואי והכלכלי שנובע ממנו,  ,חברתיה

, חה"כ בנימין החלופיוראש הממשלה , ויו"ר כחול לבן (ראש הממשלה")להלן: " נתניהו

 תייבמחל אמדינת ישרכי טובתה של  ,הטחלהי דכל "(,החלופי ראש הממשלה" להלן:) גנץ

למאבק בנגיף חירום קבינט ובכללה  לאומיתאחדות ושל ממשלת חירום  לאלתרהקמה 

  .קבינט פיוס שיפעל לאיחוי הקרעים בחברה הישראליתו הקורונה

 טיה.מגפת הקורונה על כל היבממשלת החירום הלאומית תוביל את ההתמודדות עם ו והואיל:

בתיאום עם  שלההממפעולות ת כלל ונה שיתכלל את קבינט הקורצעומבאעל פת משלהמה

כנסת ישראל, מערכת הביטחון ויתר רשויות המדינה על מנת לטייב את משרדי הממשלה, 

 פעולותיה של מדינת ישראל בתחום הבריאותי, הכלכלי והחברתי.

 . םניהשו םייבטבהו פה זישראל מתקוסטרטגיית היציאה של הקבינט גם ירכז את א

 בלת פעולת המשק בהתאם ות למיגור המגפה, כולל הגאת כלל הפעולהממשלה תנהל 

ציוד הרפואי הנדרש. כמו כן תפעל הממשלה על מנת לחזק את הורכישת להערכות מצב 

 בתחום. מערכת הבריאות הציבורית והצוותים הרפואיים שמובילים את העשייה

ם סרי התקדילצרכים ח תאמיםומה ינהמדב צייות ותקלכלניות כהממשלה תוביל תוכ

של תעסוקה, דאגה לעובדים  יכללו מענים בסוגיות עקבות המגפה. התוכניותב

והמגזר  , העצמאייםולמעסיקים, הסרת חסמים מיותרים, תמיכה כלכלית למגזר העסקי

 לי.הישרא תון הקשה שאליו נקלע המשקהשלישי ופעולות נוספות להתמודדות עם המי
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אזרחי המדינה, בדגש על  רתית תחת כללחב-יטחון כלכליתב תרש שורהממשלה תפ

כניות לטיפול באוכלוסיות ייעודיות המצויות במצוקה יבנו תוי. חלשותלוסיות ההאוכ

 כלכלית וחברתית קשה במיוחד.

מנת לחלץ את מדינת ישראל  מתוך תפיסה כי עת חירום היא, אנו נפעל במשותף על

 קדים.חסר תוחברתי כלכלי  בריאותי, ברמשל ולהכ עם האנושותה יחד שנקלע

לא תבוצע כל חקיקה ראשית או משנית שאינה  החירום בתקופתממשלה שתקום בו : והואיל

 ;לן בהסכם זהבכפוף לאמור לה להתמודדות עם משבר הקורונהה קשור

וי היסוד של סוח קווהצדדים סיכמו כי לאחר כינון הממשלה יוקם צוות לשם ני  והואיל:

  דות;ופת האחקבתשלה הממ

תיכון על בסיס  לאומיתהחדות והאחירום הממשלת נה בין הצדדים כי ותסכם והך הויכלפ

  :ת המפורטים להלןונוהעקר

 

 )להלן: "הממשלה"(   35 -היא הממשלה ה ת לאומיתדואחחירום וממשלת תוקם א.  .1

 נסת.הממשלה בכהשבעת המועד כאמור יימנה מיום  חודשים. 36לתקופה של 

חודשים  36הראשון שלאחר תום  שלישיביום כנה רתע 24-נסת ה ות לכרחיבה .ב

 .מיום כינון הממשלה

תאריך השאיר את במידה ויחליטו הצדדים לעל אף האמור בסעיף קטן ב' דלעיל, ג. 

יוכלו עד תום כפי שהוא קבוע כיום בחוק על כנו,  23-התפזרותה החוקי של הכנסת ה

 ם זההסכתוקפו של האריך את ל 35-ה השבעת הממשלהשנתיים וחצי ממועד 

התפזרותה של הכנסת כמועד  א תעלה על המועד הקבוע בחוק, ולתקופה שלבהסכמה

 חברי כנסת. 75ברוב של , 23-ה

ה גוש ביחד עם כל מפלגה יהתכוד ילהמפלגת משלה דו גושית: מ תהאהממשלה א.  .2

מפלגה שהיא  לם כה גוש ביחד עילבן תה לוחלממשלה, וכ הבקש לצרף עמתא יהש

 יהגוש מסויים, תהם טעמ ף לממשלהכל מפלגה שתצטר ה.שלממלצרף עמה לתבקש 

  זה. ת הסכםהוראו מחוייבת לכל

 למספרוה שו יהיה היו לגוש הליכודמספר השרים שי .פריטטית יההממשלה תה ב. 

 בכל המסגרות יהתה םישהגו בן. השמירה על האיזון ביןהשרים שיהיו לגוש כחול ל

נט בקבי, דות שריםעציה, לרבות בווליהקואוניהול  ;משלה, הכנסתמהמ זרותהנג

בקבינט העל ו הפיוס הלאומי, בקבינט נהקורוהחירום לבטחוני, בקבינט -מדיניה

אוצר ושר , שר ההחלופימשלה אש הממשלה, ראש המאת ר לושיכל)הכלכלי 

שרים  יעשה גם במקרה שבו יצורפות םין הגושהשמירה על האיזון בי .(הכלכלה

תמיד שווה  יהיהוד וש הליכשל גרים השפן שמספר אוה, בכהונתלה במהלך לממש

 .הפךול לזה של גוש כחול לבן
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אליציה שונות החברות בקוסיעות המובהר כי ייצוג ה 'בטן על אף האמור בסעיף ק ג.

בוועדות הכנסת  תומווקת המקפי גודלן כמתחייב מאופן חלל ע אכנסת יהבוועדות ה

בפתרון ו האחד לשני יעסיי צדדים כי הםה בין מוסכםל הכנסת. העבודה ש יעל פי כלל

 מוועדות הכנסת.לנציגות בוועדה  כזה או אחררכים של צד ובמתן מענה לצ בעיות

 .לאומיתת ואחדוחירום  ממשלת אהיה הממשלא.  .3

ד זה, תפעל עומחודשים מ הממשלה ועד תום ששה וןכינ בפרק הזמן שממועד .ב

 חדבי לויוכ החלופיה ממשלמשלה וראש ההמ ראשחירום. הממשלה כממשלת 

, לתקופות ותבהתאם לנסיבממשלת החירום בהסכמה, קופת להאריך את ת

 תקופת)להלן: "שים חוד ושהשל שלא תעלה עלפה ם לתקוכל פע נוספות,

  ."(החירום

ראשית ו/או  הקיקל חקודם כולא ת , לא תידוןא תבוצעחירום, לבתקופת ה .ג

בות לר יו,בטעל כל הי הנוהקורמשבר עם התמודדות ה לקשורית שאינה משנ

יקה הנדרשת לצורך ן חקוכ  ,וההיבט הכלכלי , ההיבט החברתירפואיהיבט הה

ה ת החירום חקיקיה לקדם בתקופהיזה, ניתן  על אף האמור בסעיף קטן כך.

 משלההמ שארקיקת משנה בהסכמה בין ראש הממשלה לו/או ח ראשית

  .החלופי

 ורישהטעונים אבשירות הציבורי  יםבכיריבוצעו מינויים  חירום לאה בתקופת

ויים בפועל נימההזמניים ו/או  כאמור, הבכירים םהמינויי כל .ממשלהה

נוי ילעניין מ לויחא האמור ל. לתקופה כאמור יוארכו ם במשרדיםהקיימי

ני הממשלה על פי שיקול בפ יים יובאאשר מינו, להמנכ"לים במשרדי הממש

 .שרדומתבקש במהמינוי ר אשר הש דעת

 ורונהר הקתייחסו לענין משבקווי היסוד של הממשלה יהממשלה השבעת  םע .ד

 החבר ,ה)בריאות, כלכל אלף על המשק והחברה בישרקיההוהשלכותיו רחבות 

 ות וגופיםעם מדינ הקורונהשת"פ אזורי בתחום , תושליות חוסעל אוכלבדגש 

ובו ש גו לנציג מכבראשות ה יוקם צוות משלכינון המ לאחר   (.התיכון במזרח

ניסוח קווי היסוד של לשם ה לממשלה, פלפחות נציג אחד מכל סיעה השות

 הממשלה ופן עבודתומים נוספים ככל שיידרשו ביחס לאכיסוהממשלה 

 ביצוע ים לכללבהסכמה כמפורט להלן,  ,צוותהבש גי כן. תדובתקופת האח

 לאחרלתקופה ששור ממשלה ים אינעוהטבשרות הציבורי בכירים  מינויים

ה וגוש מידבגושים, באופן שה ני ביןשיוויו וות יהיההצב הרכהחירום.  תקופת

ם מטעמו לשם יף חבריאי להוסהא רששני יותר סיעות, הגוש הי המסויים ימנ

ונה עטעדה חלטה שתתקבל בוום בוועדה. כל החברישל  הופר שומסהשגת 

ה עד תהוועדה תסיים את עבוד  ושים.הג של שני ראשי הוועדה משניהסכמה 

  .רוםלתום תקופת החי
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תנה ומות חקיקה ראשית מן של כל יוזומ, יהא קידהחירום תתקופעם תום  .ה

 כמה הדדיתהמחייבת הסנת ר תפעל במתכום לחקיקה, אשועדת השרי ורישבא

 להסכם זה. 21ף ט בסעיפורכמ

ה יהיו יצילהקואהכנסת מסיעות חברי  כל להכהונת הממשבכל תקופת  .ו

עדת ו דיעל י ה ראשית שלא אושר מראשקיקבר חד ים להתנגד לכלבוייחמ

 השרים לענייני חקיקה.

 ראששה לה יעמוד בראלכהונתה של הממש הראשוניםם החודשי 18משך א.  .4

  .משלהש המארמקום  ימונה כממלא ופיהחללה ראש הממשו ,משלההמ

 18  בתפה תקומלוא הולן א', טקבסעיף , כאמור ניםאשוהחודשים הר 18בתום  .ב

כראש , החלופיה שלמהמ שרא, יכהן משלהכהונת המה לותרנש חודשיםה

 א מקום ראשמלמוכהן כראש ממשלה חלופי יוראש הממשלה הממשלה, 

  .הממשלה

 ןי, בהשבעת הממשלהני לפ נויתוק לדבר נוגעה חרוק אכל חו : הממשלהיסודחוק  .ג

ללא צורך השבעת הממשלה,  דר כאמור בעתיגון ההסע תאשר באופן שיאפהיתר, 

 בהשבעהצורך  אללודשים לכהונתו והח 18ם בתו התפטרות ראש הממשלהב

לתפקיד ראש החלופי ממשלה ה ראששל   םחוזרת של הממשלה עם כניסת

  .החלופימשלה אש המרש הממשלה לתפקיד הממשלה ורא

 -ו 17סעיפים  יבע גם כלעיל, ייק ג'ף קטן יעסב םיהחקיקה הנזכר במסגרת תיקוני .ד

מי שנושא גם על  , יחולוהק הממשללחו 4ף , וסעיההממשל:ודיסק חול 18

קיד בתפ נושאעל מי שא יחול )ב( ל 22סעיף  כיוראש הממשלה החלופי בתפקיד 

א ל החוק המצ"ב, ולאמור בהצעתבסעיף זה ר פרט לאמו. ופיראש הממשלה החל

צעת החוק בה אולם ,במעמד ממלא מקומוו א הממשלה במעמד ראשי שה שינוייע

כחול  של גושטר שרים מהלפ 22סעיף רת מסגיכול בלא ממשלה ה ששראיקבע 

ה"מ רק מ"מ רתקופת הרוטציה בואת ז עשותכל לויו וממקא ממל רקא אל לבן

  .דרי גוש הליכושאת או למנות לפטר  לכיו

מ ראש מ"ראש הממשלה החלופי וטחת לעניין אבת הוראות נוספו נהכן תיקבע .ה

ך ל הנגזר מככוד משר, ידורי דיורס דוגמתך מכהנגזרים  ונושאים הממשלה

ראש הממשלה ה הימשמכך שן בכך כדי לגרוע מאום איכש, יףיר ועקן ישבאופ

כל אש ממשלה יהיה ראש הממשלה לרלאש הממשלה ממלא מקום רהחלופי ו

פוך יהש ממשלה,הוראש  ,באש הממשלה וכיו"ר שלסידורי דיור  רבותוענין לדבר 

 יםנאאי לכל התהיה זכי ממשלהש הרא לא מקוםממראש ממשלה חלופי ול

  .המשלמ"מ ראש מוים להנלו

   שלה.אש ממגני רס לא ימונו  .5
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ת ראש סכמיעשה בהת ם,ושיאחד הגם שבידי בין משרדיאו אגפים כויות ת סמהעבר .6

כשמדובר בגוש  החלופימת ראש הממשלה ד ובהסכש הליכולה כשמדובר בגוממשה

וש, ג תומאו שלאידי שרים  ים עלחזקהמומשרדים ברת סמכויות בין עה לבן. ולכח

 .החלופיה הממשלש הממשלה ורא אשן רתיעשה בהסכמה בי

שלה מהמן ך כינוצורת לשל החקיקה הנדרתועבר בכנסת כה של הממשלה נונכי טרם .7

ל , תעוגן בחקיקה השבעתם במועד כינון הממשלה שהבכלל ז הסכם זה.ל פי כנדרש ע

 תונורך תקופת כהל אלכ ידיהםלתפק החלופיש הממשלה וראש הממשלה אר

משיך זה הממשלה תהסכם בוע בהק הרוטציה רדהסוע הממשלה, באופן שעם ביצ

אש הממשלה ממשלה ורהראש ת. כנסשוב אמון בביע בה ה צורך להבלי שיהילכהן מ

ה הקבועות אלבתפקידים ם על פי תקופות הכהונה קידיהנסת לתפשבעו בכיו החלופי

מועד פיזורה של  רבדב אותוקקו ההוריח משלה. כןד כינון המבהסכם זה, במוע

ן לכל משלה תכהייקבע כי המ, תוך ש24-הכנסת רות לחית הבריכוע 23-ת ההכנס

  .נתמשלה מכהמא מגבלות כלל כהונתה ך תקופתאור

יין ענ, ובפרט לנוספים לקיום מלא של הסכם זהטחונות ה לזה בהצדדים ייתנו ז .8

בנימין  מרש הממשלה וכהונת אר"מ ה ומממשלראש ה הסדר הרוטציה בתפקידי

הסדר מיוחד לעניין זה. ייקבע  בהסכםורים אמם הידיקבתפ נץי גבנ נתניהו ומר

 שלהו אבל ראש ממשלה וראש ממיוותר על כנים ההסדר הקימון: בעת אי אהצ

 י אמון בממשלה. א כהן כתוצאה מהבעתלעמוד בראש ממשלה שת א יוכלול החלופי

ש ראלכניסה לתפקיד של  אביוחצי הראשונות י הך השנמהלק בסת בחופיזור הכנ

 חברי כנסת 12ובלבד שלפחות  ממשלת המעברקופת הן בתיכש ,החלופי הלממשה

. פיזור הכנסת תמכו בהצעת החוק כודהליגוש  ת הממשלה עלמנו במועד השבענש

 12ובלבד שלפחות  בתפקידו החלופיאת ראש הממשלה  נות יותירחצי האחרובשנה ו

לפיזור  תמכו בהצעת החוק( לההממש השבעת)במועד ד רי כנסת מגוש הליכוחב

בעת הממשלה, יפחת בהתאמה שהביום  59 -פר חברי גוש הליכוד מפחת מס הכנסת.

ת אחרונווחצי ה הך השנהלבמק סת בחופיזור הכנכר לעיל. הח"כים הנז 12מספר 

ממשלת פת וקהן בתיכש ,הלממשהש ראממלא מקום לכניסה לתפקיד של  אביי

כחול ש גושנמנו במועד השבעת הממשלה על חברי כנסת  12ובלבד שלפחות  המעבר

 .תמכו בהצעת החוק לבן

מניעה תהיה או תתהווה היה ובסמוך להשבעת הממשלה ועד תום תקופת החירום 

תפקיד מינוי ראש הממשלה בנימין נתניהו ו/או ח"כ בני גנץ לל נוכחית או עתידית 

)לאחד או קיד ראש הממשלה החלופי ומ"מ ראש הממשלה לתפאו ראש הממשלה ו/

משלה( הליכוד וכחול לבן מתחייבות שלא שתי תקופות המשני התפקידים באחת או 

 23 -להציע כל מועמד חלופי לתפקיד ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי בכנסת ה

ת להביא א ם במשותף יפעלו הצדדיבמקרה האמור,  אחר.ולא לתמוך בכל מועמד 

  .לפיזורהכנסת 
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יום מהיווצרות  30 אומיום כינון הממשלה ודשים ח 6למשך  הוראת פסקה זו תעמוד

 . םהזמן הקצר ביניהיל( לפי המניעה )כאמור לע

 : הממשלה )ממשלת חילופים(סודחוק יא )א( להצעת 43 סיבות האמורות בסעיףנה

  .לא יחשבו מניעה לענין סעיף זה

 הזמןם ממשלה טר שאכרופן קבוע אבהו לכהן נתנישלה ממהראש או נבצר מדל ח .9

ייכנס , ותזמיותו ובבחירממתפקידו טר מפני שהתפ ואיבות בריאותיות סמ ,קצב לונש

 18ר לאח (.ודשיםח 18)התקופה שנקצבה לו מלוא  ו ויכהן אתקומממלא מ לתפקידו

 ריתלשא משלהלתפקיד ראש המהו ניישוב ראש הממשלה נת ים האמוריםחודשה

יתר כן יחולו  .זה בסעיף ו כאמורהסתיימה כהונתו אלמלא ת לומדהיתה עפה שהתקו

 ורטים בהצעת החוק המצורפת להסכם זה. התנאים המפ

שר  ה ולא יפוטרת ראש הממשלכמהסללא כוד יך לגוש הליישר שר הוטלא יפא.  .10

יהיה  לאשלה ראש הממ. החלופיראש הממשלה וש כחול לבן ללא הסכמת ייך לגהש

ראש  עומד ממלא מקוםו אששברש וגהר מש ואממלא מקומו ת טר אי לפרשא

                       . הכהונה השניהפת תקוגם ב אמהבהתההסדר כאמור יחול  הממשלה.

או שלה ממאש הר רחבי היא,סיבה ש ן כחבר ממשלה מכלהכל םישרה דחאחדל ב. 

אשר עומד הוא  שבראשולגוש  ךייהש השר אתן לה לפי העניום ראש הממשממלא מק

, כאמור הגושיםן שני בי טטיון הפריהאיז נגנוןסר ספק מ. למען ה,מקומוב בואי

  .ישמר בהסכם זה

מנגנון ע ייקב מסויים, ה בענייןעבנוע מלהשתתף בהצג. במקרה בו חבר ממשלה יהא מ

 יחעל מנת להבט א בהצבעהתף אף הוישת י לאשר השייך לגוש השנזוז לפיו קי

ן ופבא, בו אחד הגושים נמנעל אף במקרה ה יפערון זיקע ישמר.ות יקרון הפריטטיעש

  המוקצית לו על פי הסכם זה.  םוא מכסת השריאת מל מלמנותוע, ני או קבזמ

בקואליציה לקיום  ותיעות החברהסכל  ים שליירבבטחונות מוינתנו ערבויות י .11

 תקבע. הליצילקואהשותפות  תולגידי המפעל הוא ף תם אשייחני, יציוקואלההסכם ה

. כל יציהשל הקואלשהו כלי רתף פעולה בפירוק אפשסיעתית שלא לשות ייבהתח

כם זה סהאם אחד הצדדים לבהמשך כינון קואליציה זו אף  וכיתמ קואליציהיעות הס

 מהמסגרת הקבועה בהסכם.  הפר או פרש

 .(לא מקומוממו ש הממשלה)כולל רא שרים 32 -ורכב מלה תהממשבתקופת החירום  .12

  .צד( י שרים לכלשנ)שרים  4תמנו עוד תקופת החירום י תום מלוא לאחרימים  30 עד

לא יפגע הדבר  ,ף זהות על פי סעירשאי למנוא שהאת השרים ה היה וצד לא ימנ

 . )ג(10אמור בסעיף כ קרון הפריטטיותיעב

רים ש ניימנה סג גוש, כאשר כל גושלכל  ריםסגני ש 8 עדלול ממשלה תכהא.  .13

ש אלבין ר ש הממשלהגה הסכמה בין ראשהו םא, אלא ל ידוקים עמוחזהם למשרדי

  ני.שהד במשרד המוחזק על ידי הגוש אחמינוי סגן שר השייך לגוש ל החלופיהממשלה 
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שרדים גני שרים במעד שני סכל צד יוכל למנות א' לעיל,  קטןבסעיף  רועל אף האמ .ב

שות שר אשבר במשרדונו חד ימגוש אמ םגני השריס)ובלבד שלא שני  של הצד השני

ניתן  טי.בנהרל שרהתהיה מוסכמת על  רהש סגןזהות , בכפוף לכך שהגוש השני(מ

 יתוקן לשם כך. ת שני סגני שרים במשרד והחוק נויהיה למ

ה תיקוני החקיקעו טרם כינון הממשלה כל זה, יבוצהאמור בסעיף  כלורך ביצוע לצ .ג

 . הממשל:הד( לחוק יסוד)25סעיף  ןהדרושים, לרבות תיקו

ש אלהלן בסעיף זה. ר המפורטשלה יחולקו בין הגושים באופן משרדי הממא.  .14

חס , כל אחד בילאורך כל תקופת כהונת הממשלה עויקבמו ממלא מקוהממשלה ו

פות החברות סיעות נוסות אילו תיקים יימסרו לזהות השרים, לרבש שלו, את גול

 .בקואליציה

 התקופהך משמשלה להמראש  :כוד הםליש היימסרו לגושלה אשר מ. משרדי המב

 .להלכהונתה של הממש ההראשונ

ה, ל הממשללכהונתה ש לתקופה השנייה ש הממשלהמ"מ ראראש הממשלה החלופי ו

 יפעלשלה מהמראש ממלא מקום שלה החלופי וראש הממלעיל.  4 יףכמוסדר בסע

ל יים שהבינלאומ שריםה בענין הקממשלבתיאום עם ראש הומראש בהסכמה 

  שראל.י

 רהאוצ שרדמ (1

  להשל הממש תההונץ למשך התקופה השניה לכתיק החו (2

 יםלבטחון פנהמשרד  (3

 חינוך ה דמשר (4

 הפנים  שרדמ (5

 תחבורהה משרד (6

 ןכושיבינוי והה משרד (7

 הבריאות דמשר (8

 שרד לשירותי דתהמ (9

 האנרגיה משרד (10

 להגנת הסביבה משרדה (11
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 מודיעין לענייני רדמשה (12

 ולה אזוריף פעהמשרד לשיתו (13

 ולפריפריה גב לגלילנל שרדמה (14

 ומורשת לענייני ירושלים שרדמ (15

 

 ם:רו לכחול לבן הה אשר יימסי הממשלדרמש .ד

 לכהונת תקופה הראשונהל הממשלה שמ"מ ראראש הממשלה החלופי ו (1

  .לכהונת הממשלה השנייה לתקופה הממשלהראש  .הממשלה

 ון הביטח משרד (2

  נת הממשלהולתקופה הראשונה לכההחוץ  משרד (3

  יםהמשפט משרד (4

 כלההכל משרד (5

 והרווחה העבודה  משרד (6

 קשורת הת רדמש (7

 תהחקלאו משרד (8

 .פורטות והסרבהת דמשר (9

 טהוהקלי ההעליי דמשר  (10

 תיירותה משרד  (11

 עוטיםלענייני מי משרד (12

 פוצותלענייני ת משרד (13

 ע וחללמדשרד המ (14

 יםאסטרטגי םלענייני שרדהמ (15
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 והגמלאים משרד לשוויון חברתיה (16

הסביבה בתקופה השניה לכהונת הממשלה, ת הגנהאנרגיה או המשרד למשרד 

 וא מקוממללה למהממשבע בהסכמה בין ראש כפי שיק

יו"ר  וייבחר , וכנסת בני גנץ מתפקידה ו"רנון הממשלה יתפטר יכישעות טרם  48 .15

ם "ר הכנסת יהיה מוסכויד גוש הליכוד לתפקי מועמדליכוד. גוש ה ש לכנסת מטעםחד

נסת של סיעות הקואליציה יתמכו במועמד הכברי חכל . החלופימשלה ראש המעל 

 .ממשלהתושבע גם ה תה ישיבהאוב .קיד יו"ר הכנסתכוד לתפיגוש הל

. 23-הכנסת הכהונת  כוד לכל אורך תקופתש הליושייך לג יהאתפקיד יו"ר הכנסת  .16

יתמכו  23-פת כהונת הכנסת הבמהלך תקוכהונת יו"ר הכנסת ה כלשהי מסיב נפסקה

סכם גם על יה מושיה ומומקבהליכוד שיבוא ד גוש מועבמ יהליצקואברי סיעות הכל ח

 . החלופיראש הממשלה 

 בכנסת לטובת ברותוחלהתפטר משר שיאפשר לשר או לסגן וקק חוק נורבגי יחא.  .17

ו ם התפטרותו מתפקידסת מיד עבכנ ןולכה יעתו, ולחזורהבא ברשימת ס

התפטר מן ר שש סגןדל שר או גע שחוק ייקבע כי מררת החריאלי. במסגהמיניסט

לי, הוא יניסטריאהמדו ק הנורבגי, מלכהן בתפקיע בחודר הקבוהסההכנסת במסגרת 

 ל סיעתו שמכהןברי הרשימה שרון חחכנסת, ואבר ישוב באופן אוטומטי לכהן כח

 .מלכהן בהחדל יעת,  בכנסת באותה

ל ה כגות, ייראל מפלורכבת מצירוף שים המרשימת מועמדלעניין י ב. בחוק ייקבע כ

שיתפטר  שרגן , באופן שבמקום שר או סנפרדתכסיעה  גיברכי החוק הנוריב שלה לצמרכ

גתו של השר הנמנה עם מפלכנסת  אינו חברה שמן הכנסת, יבוא המועמד הראשון ברשימ

עדת ו יסת על ידעמדים לכנת אישור רשימת המושנעשה בעשום יאם לרסגן השר בהת או

   .  בחירות המרכזיתה

סדר הקבוע בחוק סת במסגרת ההר מן הכנפטלהתים וסגני השרים שיוכלו השרר . מספג

ר לא יותאך , כנסת ריחב 20-פחות מ מכל סיעה בת חמישה יעלה על לא הנורבגי

ר סיעה בת יות מכל 2על לה עלא יו הגבוה מביניהם או שני חברי כנסת ליש סיעהשמ

 אחת.  הכנסת בעת ובעוני חבר 20-מ

 

המכהן, כך שלה ראש הממ  יתיקבע תמיד על ידנגטון ושיוב ישראליר שגר ותזה .18

די יאש ממשלה, תיקבע על כר החלופיראש הממשלה של לך תקופת כהונתו במהש

 . החלופילה ראש הממש
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גריר ישראל ושיז פרישראל ב שגריר, בלונדוןל ר ישראשגריראל באו"ם, שגריר יש .19

משלה )לא יוחלפו גם המ של הונתהכת ש הממשלה לכל תקופאמונו על ידי ריבקנברה 

 וע הרוטציה(. לאחר ביצו בעת

ש של רא כמההסמראש ובה יעשתשלה ולדיוניה הממ סדר יום לעבודת קביעת .20

נושא שלא  לא יועלה .ראש הממשלהמקום  ממלאראש הממשלה החלופי ושלה והממ

ף אשב יי –יושב בו  ש הממשלהם שראובכל פור .יםהשני ביןה להסכמה מראש זכ

ראש הממשלה ראש הממשלה ו .משלהראש המ קוםממלא ממשלה החלופי וראש המ

 ןהמודיעיומרי לכל חותואם  ייחשפו באופן מלאאש הממשלה רממלא מקום החלופי ו

  אחר.מר וולכל ח

ו"ר לי "ממ ימנהכוד גוש הלי לענייני חקיקה. דת השריםועיהא יו"ר ים שר המשפט .21

 ושא שלא שום נהצבעה, ב יםיא תתקול ,בוועדה םסדר היועל עלה הוועדה. לא יו

ועדת השרים לענייני חקיקה  קומו.ו"ר הוועדה לממלא מבין י יוסכם במפורש ומראש

רי חבכל  שווה.הא ם בה מכל גוש יבריחת באופן שמספר הריטטיתהא גם היא פ

שרים לענייני ל ידי וועדת הרה עאושא שלטית פר קהצעת חו יציה יתנגדו לכלהקואל

 קיקה.ח

 הליכוד הן: שמסר לגותן תיסת אשר ראשונות הכועדא.  .22

 כספיםועדת ה (1

 פטועדת החוקה חוק ומש (2

  ועדה לענייני קורונההו (3

 חההעבודה והרווועדת  (4

 העליה והקליטדת הוע (5

 יםעדה לענייני סמהו (6

  לכלהעדת הכו (7

 ן הן:לבל כחו לגושן תימסר ות הכנסת שראשותועדב. 

 ועדת החוץ והביטחון( 1

 בהית הסבהגנת הפנים ו( ועד2

 ך( ועדת החינו3

 ת הכנסתועד( 4



 

11 

 כנולוגיהדע והטועדת המ( 5

 האשה עדה למעמד( הו6

 עדה למעמד הילד( הו7

 

וחצי נה תוגדר לש. כהונתו ןבלל ה מטעם גוש כחויהי התקופה,לכל נסת דת הכיו"ר ווע .ב

 . ןלבחר מועמד אחר מגוש כחול שיב מחדש אוה ירחלב ועמדכן הוא יולאחר מ

תוגדר כהונתו . יכודהליהיה מטעם גוש , התקופהל לכוקה חוק ומשפט חועדת ר וו"י

 .כודיהלעמד אחר מגוש חר מומחדש או שיב חירהכן הוא יועמד לבולאחר מוחצי לשנה 

 תהאובהן י שממידי  עללה לכנסת ימונו ר בין הממשוהשר המקש יהיו"ר הקואליצ .23

  קיד ראש הממשלה.עת בתפ

חון וצה"ל, תוך תיקון שרד הביטחוק הגיוס על פי הצעת מקק ממשלה יחום כינון הע .24

אמות כן יערכו הת טת ממשלה ולא בחקיקה ראשית.יעדי הגיוס יקבעו בהחל ולפי

שכל המועדים ידחו  (, כך2018עת החוק )שהוגשה בחודש יולי במועדים האמורים בהצ

פן באוקן ההצעה החוק בקריאה שלישית בכנסת. עוד תתו ועד קבלתה ממבהתאמ

אחוזים  85, מ־2022ס סים בפועל, החל משנת הגיור המתגיישבמקרה  שבו פחת מספ

בתוך ס רצופות,  תחליט הממשלה לוש שנות גיוד הגיוס השנתי הכולל במשך שמיע

ים חיובי - לייםתאשר תכנית לתמריצים כלכשנה על תכנית יעדי גיוס שנתיים ו

 וק הגיוסמור לעיל, לאחר חקיקת חהא חרף עדים.ושלילים, לעמידה או לאי עמידה בי

קיף בדבר גיוס לצה"ל חוק חדש ומשר הביטחון  תהאמור, תגבש הממשלה להצע

על ישראל ברכי החברה את צ למיתווה רחב ועדכני התואםלאומי בהתאם ושרות 

  .יציהקואלת סיעות המסכהב יהגווניה ורבד

מוסדות ותפת במש יציהאלקמת קוה בדברהם להסכם יבינ גיעהיפעלו ל םדידצה .25

 . בהסכמה ים בהםת בעלי התפקידים השונביעים, וקיומלאה

משפטים פטים יהיו שר הירת שוה בוועדה לבחי הממשלנציג -ופטים ש מינויעדה להו .26

גב' )ליכוד וש המטעם ג תכנסת אח תחברציג ואליציה תהק נוסף מגוש הליכוד. ושר

 הלבחיר )ח"כ צבי האוזר( ר כנסת אחד מטעם גוש כחול לבןוחבסנת הילה מארק( א

וספים נ להציג מועמדיםים שלא מחוייב לציהאכל חברי הקו .ברי הכנסתחמבין 

אחר אישור ה"חוק של הקואליציה ל מועמדיםשני ה אותםיבים לבחור במחויו

מינוי ובמועדי  הבמינוי ליכי הבתה, הועדבהרכב ה יםא יחולו שינוילנורבגי" בכנסת. ה

להתחיל נתם אמורה שופטים שכהומראש ונו ל זה לא ימובכל םהשופטים המקובלי

 . 23 –כהונתה של הכנסת ה  מועדתום  חראל
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ו באחריות שר ייהברה רכז ההסומ בותהחטיבה להתייש ,הלאומיהשרות  לתמנה .27

ים אדוהבומנהלת  י השואהניצול. מנהלת ראש הממשלהייקבע ש הליכוד גושמשרי 

  .החלופיה ראש הממשל קבעשי ןלבת שר משרי כחול ה באחריוהית

 הסכמי שלום די לקדםעלו יחד ובמתואם כיפ החלופיראש הממשלה וה ראש הממשל .28

 עניין משבר ון תחומים כלכליים וברי במגוזואוף פעולה ותינו ולקדם שיתל שכנעם כ

 הקורונה .

יפעלו  החלופיש הממשלה וראש הממשלה רא ,מפאכל הנוגע להצהרת הנשיא טרב

 לובהידברות בינ״ מריקאיםמול האמפות ה לרבות לעניין, ״בהה של אראלהסכמה מב

 גיים שלהבטחוניים והאסטרטהאינטרסים  חתירה לשמירה עלך תות אכל ז, בנושא

ורית, שמירה על הסכמי השלום על היציבות האז האל ובהם הצורך בשמיררינת ישמד

 ם עתידיים.מי שלולהסכ רהחתיו

ימו דיון יולאחר שיתק, לעיל 28וסעיף  21 סעיף ,20 סעיף ,3 יףר בסעמועל אף הא .29

ים מעלה, עקרונות המפורטב יהחלופה ממשלש הממשלה לראש הראוהתייעצות בין 

החלת הריבונות ב בעניין מה שתושג עם ארה״הסכהאת  ביאלה יוכלה משלראש המ

 .כנסתבאו /ו ממשלהבאישור לה ולבקבינט ובממש דיוןל 1.7.2020החל מיום 

ת זאת הוא יוכל לעשוסת, ניא את הצעתו בפני הכירצה להבלה ש הממשוראמידה ב

 במעמד הקריאה הטרומיתייב שיתח, הליכודסיעת ובלבד שיהא מח"כ  באמצעות גם

ובממשלה.  י ראש הממשלה בקבינטהה לזה שהוצג ע"לנוסח זתתוקן  החקיקה כי

יאה הקרר , ואם מדובר בהצעת חוק ממשלתית לאחהטרומיתלאחר הקריאה 

את  כבויע ובאופן שלא ישבשירה ביותר, בדרך המה ,בהקדםהחוק יועבר  נה,הראשו

 .יטחוןבהוץ חוהן בועדת לדיוהכנסת  עדתווהכנסת ועדת  יו"רע"י יך התהל

 נין סעיף זה. בדבר דרכי עבודת הקואליציה לא יחול לענספח הבכפוף לאמור לעיל, 

 

 ממשלה, תבטיחת העהשב יום ממועד 90- א יאוחר מול ממשלהמת הבסמוך להק .30

דים חים מיותקציבבות המדינה, לר ליציה העברה מסודרת של תקציבקואה

. תקציב 2020-2021 שנים. התקציב יהא דו שנתי להקורונר העם משבת להתמודדו

 בר זו.בעת מש נהימדשתנים של הם המיאם לצרכהתכן מעת לעת בהמדינה יעוד

לשנת ב יכבר תקצאושר י העת ותהאוב 2021שנת ית אשברודכן יע ינהמדהיב תקצ

קציב המקורי את הת, יראו 2021אם לא תהיה הסכמה על עדכון תקציב . 2022

אושר י 2022 שנתבסוף  ל התקציב.ראו בכך אי אישור שולא י 2021שאושר כתקציב 

ו ועדכונ דו שנתי הגשת תקציבשרת אפהמע הוראת חוק בתק .2023 תלשנתקציב ה

 . הבאותמידי שנה לשנתיים 
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ה ש הממשלרא עתא להכרהנושא התקציב, יובמה בנושא הסכ במידה ולא תהיה

 .א מקומווממל

רת התקציב בהעת איל שהכשצד ה את לא הועבר התקציב במועדו המוסכם, יראו

חילופי ראש  עויתבצבמקרה כאמור  .הסכם זההפר כמי שו שלא תמך בהעברתאו ו/

אש רכ הןאו ימשיך לכ סכם זה יהיהת ההמקייממפלגה ה ר"יושלה באופן שממ

ועים בחוק )סוף הקב 3-החודשים על  3ות ראש הממשלה יעמדו עוד לרש. הממשלה

הכנסת ויתקיימו  רתפוזב, ועבר תקציה אל ששת החודשים לאחרבמידה ו יוני(

   .להשנתו כראש ממבכהוך ימשין מ המכהיום וראה" 90ות תוך חירב

ים אישור נטעושלתיות( הממרות ם חב)שאינאגידים ועצות ולתם למויימינכל ה .31

י אין בכך כדי לגרוע מכלל. יםיוני בין הגושסיס שוועל בהממשלה  ע"יימונו בממשלה 

 מים.הקיי הכשירותהמינוי ו

ד ליכונציגי הו יעמד ולציה. בראש הועדההרגא שנוכל ל פריטטית יםת שרדועתוקם  .32

ציה ולתפעל להפחתת הרגועדה הטות בה יתקבלו בהסכמה. וכחול לבן, וההחל

  ראל.שבמדינת י

   ץ".יינקמ חוק"בחינת עדכון וקם ועדה פריטטית לת .33

 

 .הממשלה ד ראשנה במשרתהיי לפ"מו, , ישראל דיגיטליתדות הסמךיחי .34

 

ף סת בשיתוהכנת עדוווים להסכם זה בכנסת ובצדדת הממשלה, יפעלו הלהקמ עד .35

מה סכהכנסת רק בה ובוועדות בכנסת ותונו בהצבעות השלא ויצביעמפעולה 

 תיאום.וב

 

משלה ונציגיה בכל כל פעולות המ של סכמהלתיאום והלליבון מחלוקות ום מנגנון יוק .36

 .צדמכל שניים  –ם בריח 4ו הי. בוועדה יזהכם הסורש בבמפ הוסדרעניין שלא 

תקופה האמורה ולפני שתחלוף הה, זורים בהסכם אמיקה הסיום הליכי החק אחרל .37

על פניה כחול לבן הליכוד וגוש  גושחתמו כל חברי ילחוק יסוד: הממשלה,  10בסעיף 

ה על מר בנימין תפקיד הרכבת הממשל טיל אתו להו ממנש, ויבקהינדמלנשיא ה

 ניהו.נת

אה של כל חברות מלים לשם ביצוע הסכם זה יזכו לתמיכה שוהחקיקה הדרכל שינויי  .38

 , .הבועדת שרים לחקיק םובכפוף לאישור ,שתוקםציה אליהקו
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ים יעשו בהצעות חוק פרטיות פממשלת החילוהשבעת  לפנייקוני החקיקה הנדרשים ת

ה בדרך הקיימת בממשלו ם הצדדים יסכימו שיעשו בהצעת חוק ממשלתית יאושרוא

     ם זה. ני חתימת הסכלפ

 

  יניהם.בהסכמה ב זה כםלשנות הס יםרשא הצדדים .39

 

ותקנון הממשלה יותאם לאמור  הבודת הקואליציר דרכי עלהסכם יצורף נספח בדב .40

 .ם זהבהסכ

 

החוק . הצעת : הממשלה )ממשלת חילופים(הצעת חוק יסוד להסכם זה יצורף כנספח .41

   זה. מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם

 

 ם:ו על החתוך באנועל כ

 

____________________    ______________________ 

 ל לבןוסיעת כח      ליכודסיעת ה           

 

 

 


