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יסוד: הממשלה -הצעת חוק -בעניין  26.4.2020הוועדה המיוחדת ביום לדיון מסמך הכנה 

 ממשלת חילופים( -)תיקון 

תיקוניםבחוק שורהשל תיקוניםיסוד:-הצעתהחוקשבפניכםמבקשתלערוך מספר וכן -בחוקהממשלה,

הכנסת יסוד: מפלגותבחוקהממשלה, הסדריםהכרוכיםבהקמתהשלממשלתובחוקמימון לעגן שנועדו ,

החילופיםהסדרתאופןפעולתהשלממשלהזו,קביעת–.ביןההסדריםהמוצעיםרוטציה)ממשלתחילופים(

קביעתמעמדושלראשהממשלההחלופי,הסדרת,םבמצביםשוניראשהממשלהוראשהממשלההחלופיבין

ועוד.הסדריםשנועדוליצור"תמריצים"לשותפיםבממשלהלפעוללהמשךכהונתה

משטרייםהיסודהבחוקיביותריםמשמעותיכברבראשיתהדבריםייאמרכיהתיקוניםהמוצעיםהםשינויים

ב השלטון מבנה את ישראלהמסדירים עמדינת מזה שניםונהוגים שרות . כן, על תידרש,םדיוניהבמהלך

בלהמיוחדתהוועדה ב,המוצעיםשינוייםלהצדקותדון אופן השלכותבוהקייםהשתלבותםבמבנההמשטרי

.האפשריותשלהם

מענה להם לתת תידרש הוועדה בהסדר המוצע קיימים מספר מצבים של לקונה )חסרים( אשר כמו כן, 

הד. במסגרת הליך החקיקה מטבע שברים, בכך רבה חשיבות יש ההסדרים שיתקבלו מקיפיםיהיו

הניתן ככל כד,וקוהרנטיים י להבטיח בהירות תהיה מצב לזהותשבכל שלבאשר וראשו הממשלה ראש

.הממשלההחלופי

 סבוריםכי אנו הצעתהחוק, של אופייההאמור בשל שהליך חקיקההיהראוי זהיהיההליך ,מקיףמסוג

,היבטיםהנוגעיםלעניין.בפועללמכלולהביחסמעמיקהיפרקזמןשמאפשרשקילהוחשיבהעלפנהמשתרע

לדוןהיאהכוונהיסוד:הממשלהבאשרלהליךהקמתהממשלה,-נוכחלוחותהזמניםהקצריםהקבועיםבחוק

 שיאפשראתבהצעתהחוקבהליךמזורז גם  כייש להבטיח , לעמדתנומכל מקום, בהקדם.ממשלההכינון

בכל אחד מההיבטים הרלוונטיים לתיקונים ממצה הוועדה תדון בצורה  ,שבו מדובר קצרהזמנים הבסד 

 חיצונייםולמוזמנים אפשרות לחברי הכנסת תינתן כמו כן, יש חשיבות רבה ש .המוצעים ובהשלכותיהם

 . המוצעיםעמדתם )והסתייגויותיהם( באשר להסדרים את בפני הוועדה ולהביא 

נעמודלהלן,בתמצית,עלההסדריםהעיקרייםהנכלליםכדילקבלתמונהכלליתעלתוכנהשלהצעתהחוק,

הבהצע אל. מהסדרים שוניםהחלק במישורים וקשיים שאלות בוועדה,מעוררים ליבון נרחיב ו,הדורשים

 במהלך דיוני החקיקה.פה-בעללגביהם 

יובהר כי מרבית ההסדרים מוצעים כהסדר של קבע ולא כהוראת שעה. על כן, ככל שהסדר המוצע מובא 

 כהוראת שעה נציין זאת במפורש. 
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:הם העיקריים הנכללים בהצעת החוקההסדרים 

צעתהחוק(לה3-ו1סעיפים)ביטול המגבלה על מספר השרים וסגני השרים ( 1

 בסעיף קבועה לחוק5כיום )-)ו( השרים מספר על מגבלה הממשלה הממשלה19יסוד: ראש כולל ;(שרים,

מגבלהנקבעהלחוקהיסוד)ד(25ובסעיףבמשרד,אחד)א(לחוקהיסודנקבעכיניתןלמנותסגןשר25בסעיף

טלאתהמגבלהעלהמספרהכוללשלבהצעתהחוקמוצעלב.(סגנישרים4סגניהשרים)הכוללשלמספרהעל

שריםוסגנישרים,ולאפשרמינוישלשניסגנישריםבמשרדממשלתיאחד.



 יסוד:הממשלה(-המוצעלחוקא13)סעיףממשלת חילופים  –ממשלת רוטציה קביעת הסדר של ( 2

ראש"וראשממשלהממשלהשמכהניםבה–"ראשית-דוממשלההקמת"לחדשמשטריהסדרלקבועמוצע

להחליףועתיד."ראשהממשלההחלופי"הואמישאינומכהןבפועלבתפקידראשהממשלה"ממשלהחלופי

,"ראשכהונתהממשלההממשלה;במחציתהשניהשלכהונתאתראשהממשלהבמהלךהמחציתהשנייהשל

והוחלף.ממשלההכראשהממשלהבמחציתהראשונהשלכהונתכבר  שכיהןהממשלההחלופי"הואמי

,ראשהממשלהוראשהממשלההחלופיאמוןבממשלהבראשותמראשהכנסתמביעהפיההסדרהמוצע,-על

ראשממשלהחלופי.הןככראשממשלהוהןכברבמועדזהשניהםנשבעיםאמוניםו

.ויתחלפראשהממשלהוראשהממשלההחלופישבונקובמועדייקבעכברבמועדכינוןהממשלה,עודמוצעכי

שישצורךבלי,באופןמיידיבהגיעהמועדהנקוביתבצעוביןראשהממשלהוראשהממשלההחלופיהחילופים

.ובקבלתאמוןהכנסתמחדשממשלהחדשהצורךבכינוןשישובלי,בהתפטרותהממשלהאוראשהממשלה

 

ה43-דו43א)ג()ד()ה(,13 סעיפים)שוות בכוחן  חלוקת השרים וסגני השרים לשתי "קבוצות זיקה" נפרדות(3

 יסוד:הממשלה(-המוצעיםלחוק

יסוד:הממשלההסדרהיוצרשתיקבוצותנפרדותשלשריםוסגנישרים:קבוצת-מוצעלעגןלראשונהבחוק

וקבוצתשריםוסגנישריםשהם"בעליזיקה"לראש שריםוסגנישריםשהם"בעליזיקה"לראשהממשלה,

מספרהשריםהמזוהיםכבעליזיקהלראשהממשלהומספרהשריםהמזוהים,עמוצלפיההממשלההחלופי.

כבעליזיקהלראשהממשלההחלופייהיהזהה,ואםאיןזהותכאמורתקבעהממשלהמנגנוןהצבעהשיבטיח

כברבעתבחירתם,תיקבעזיקתםשלפיהמוצע,-עלשלשתיקבוצותהשרים.בממשלהשוויוןבכוחההצבעה

ראשהממשלההחלופי.לניהשריםלראשהממשלהאוהשריםוסג

ככלשירצהלפטרשריםוראשהממשלהיוכללפטררקשריםוסגנישריםשהםבעליזיקהאליו,כימוצעעוד

תולכך.כמוכן,ראשהממשלההחלופיכמהואיצטרךלקבלאתהס,שהםבעליזיקהלראשהממשלההחלופי

ואישורויידרשלמינויסגןשרבידישרשהואשריםשהםבעליזיקהאליויוכללפטרבעצמושריםאוסגני ,

בעלזיקהאליו.

ממלאמקוםשלשרבממשלתחילופיםיהיהשרבעלזיקהזההלזושלהשרשאתמקומוהואמוצעכי,בנוסף

ו ממלא, אחרכי שר או החלופי הממשלה ראש הממשלה, ראש בידי ייעשה זמני מקום מילוי בעשתקגם

שממלאיםאתמקומו.השרשלה,הכלבהתאםלזיקהממשלה
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אהמוצע43)סעיף שלא במועד הנקובקביעת הסדר לחילופים בין ראש הממשלה לראש הממשלה החלופי ( 4

יסוד:הממשלה(-לחוק

שלא אתהמקריםשבהםראשהממשלהאוראשהממשלההחלופיחדללכהןבתפקידומסדירההצעתהחוק

.פים שנקבע מראשבמועד החילו

)ביןאםמדוברבראשהממשלהראשהממשלהמישמכהןכפיההסדרהמוצע,במצביםשבהםכהונתושל-על

 שני( שכיהן במי או ראשון סופישכיהן דין בפסק הרשעתו בשל ;נפסקה התפטרותו כראשבשל מתפקידו

)המצביםמסיבותבריאותיותבלבדבשלנבצרותקבועהאובחירתו;בשלפטירתו;לפיהממשלהאומהכנסת

ומי שמכהן באותה עת כראש אזי לא יראו בכך משום התפטרות הממשלה–א)א(סיפא(43המנוייםבסעיף

.ממשלה חלופי יחליפו בתפקיד ראש הממשלה

בידימכהונתוהואהועבר-נפסקתשכיהן ראשוןראשהממשלהכהונתושלעודמוצעכיבכלמצבאחרשבו

הרשעההכנסת סופיבשל שאינו דין בפסק התפטר הוא ; הממשלה כראש שלאמתפקידו מהכנסת או

 אזי בריאותיים, מטעמים שלא קבועה נבצרות של למצב נכנס הוא יראו את הממשלה כאילו מבחירתו;

התפטרה מוסדרכרגעבמפורשבנוסחהמוצע הדבראינו כי אף הנשיא–. כי ככלהנראה, המשמעותהיא,

בהליכיםלהרכבתממשלהחדשה.יפתח

נכללבהסדרהמוצעמנגנון,אשראינוחלבכלהמקרים,המאפשרהחלפתושלראשהממשלהאוראשכן,כמו

ולפיוסיעתותבחרלומחליףא)א(סיפאלעיל,43אשרחדללכהןבנסיבותהמנויותבסעיףהחלופיהממשלה

מהכנסתלקבלאתאמונה.מקרבחבריהכנסתשלהסיעה,וחברהכנסתשנבחריבקש

נפסקהמסיבותבריאותיותלפני ראשון שלראשהממשלההמכהן אםכהונתו כי נקבעבהסדרהמוצע עוד

מועדהחילופים,וראשהממשלההחלופיהחליפו,אזיבתוםכהונתושלראשהממשלההחלופי,ראשהממשלה

בריאותית.הראשוןיוכללחזורלתפקידו,במידהוהדברמתאפשרמבחינה

ככלל, סימטרי אינו המוצע ובמלואוההסדר , חלקמהמצבים שכיהןלגבי מי לגבי הסדריםשונים מוצעים

כראשממשלהראשוןומישכיהןכראשממשלהשני.

יצוין כי ההסדר המוצע בהקשר זה אינו הסדר שלם, וקיימים מצבים מסוימים שיש בהם חסרים עוד 

הממשלה החלופי.כדי למנוע חוסר ודאות באשר לזהות ראש הממשלה או ראש  ם)לקונות( שיש להשלימ

 

43)סעיפים קביעת מעמד מיוחד לראש הממשלה החלופי בתקופה שאינו מכהן כראש הממשלה( 5 ג,43ב,

 יסוד:הממשלה(.-חהמוצעיםלחוק43-זו43ו,43ה,43ד,43

)סעיףראשהממשלההחלופיישמשכממלאהמקוםהיחידשלראשהממשלההמכהןפיההסדרהמוצע,-על

;הסכמתראשהממשלההחלופיתהיהדרושהגהמוצע(43)סעיףואשהממשלהלאיוכללפטררובהמוצע(43

לחוק)א(29לפיסעיףהסמכותלפיזורהכנסת-לצורךהפעלתסמכויותשונותהמצויותבידיראשהממשלה

(ופיטוריןזהמוצע43סעיף)לחוקהיסוד)ב(39לפיסעיף,התקנתתקנותשעתחירום(והמוצע43)סעיףהיסוד

ההמוצעים(.43-דו43ראופירוטלעיל)סעיפים-שריםמה"גוש"שלושל
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פתיחהבחקירהוהגשתכתבלענייןהחלופייחולאותודיןשחלעלראשהממשלהראשהממשלהעלכמוכן,

בלהעל(,וההגלחוקהיסוד18(,הפסקתכהונהמחמתהרשעה)סעיףלחוקהיסוד)ג(23-ו17פיסעיףלאישום)

חהמוצע(.43)בהתאםלסעיף(לחוקהיסוד)א(31חלוקתהתפקידיםבינולביןהשרים)סעיף



יסוד:הממשלה(-ד)ה(המוצעלחוק43)סעיף שר נוסף במשרדמתן אפשרות למינוי ( 6

שרנוסףבמשרדשמכהןבושרשיהיה,באישורהכנסת,למנותתוכללהחליטממשלתחילופיםפיהמוצע,-על

ילתחומיםמסוימיםבתחומיפעילותהמשרד.אחרא



שינוי ההסדר לעניין התפזרות הכנסת ולעניין  -יציבות ממשלת החילופים להגביר את ים שנועדו הסדר( 7

יסוד:הממשלה(-יהמוצעיםלחוק43-טו43)סעיפים אמון-איהבעת 

 או הכנסת לפיזור שלילי תמריץ ליצור לכדי הצבעת"הפלת" באמצעות -איהממשלה לקבועאמון מוצע

-זההסדריםייחודייםלעניין

כהוראתשעהמוצעלקבוע - התפזרות הכנסתחוק  יסוד:-לחוק34הכנסת)לפיסעיףאםחוקהתפזרותכי

 כנסתלפחות12התקבלבתמיכהשלהכנסת( זיקהלראשמטעמןהםסיעותששריםהנמניםעלחברי בעלי

תיפסקכהונתושלראשבכנסת,אזיבמועדאישורחוקההתפזרותלהבמועדהשבעתהממשהמכהןהממשלה

הממשלהבתקופתהמעברשעדלכינונהשלממשלהחדשה.הממשלהוראשהממשלההחלופייכהןכראש

על-בממשלה  אי אמוןהבעת  -כידוע, סעיף אי-לחוק28פי הבעת הממשלה, נעשית-יסוד: בממשלה אמון

כלומ "קונסטרוקטיבי", ברובשללפחותבאופן בממשלהנעשיתבהחלטהשלהכנסת, אמון 61ר:הבעתאי

חבריכנסת,להביעאמוןבממשלהחלופית.

לאניתןיהיהלהציבאתראשהממשלהאוראשהממשלהאמון-במסגרתהצבעתאי,מוצעפיההסדרה-על

.זובהצבעההכנסתאמוןהחלופיכמישעומדבראשהשלהממשלהשתקבלאת



  יסוד:הכנסת(-אלחוק8הוספתסעיף–(להצעתהחוק1)5)סעיף23-ההכנסת ה שלקיצור תקופת כהונת( 8

עלשלוששניםמיום(תקוצרותועמד23-שלהכנסתהנוכחית)הכנסתהפיההסדרהמוצע,תקופתהכהונה-על

כינוןהממשלה.



א)ג(36הוספתסעיףקטן–להצעתהחוק(2)5)סעיף 2022הארכת פרק הזמן לאישור תקציב המדינה לשנת ( 9

  יסוד:הכנסת(-לחוק

על -כידוע, סעיף לחוק36פי שלושה-א בתוך המדינה תקציב את מאשרת אינה הכנסת אם הכנסת, יסוד:

בשנתפיההסדרהמוצע,-תחילתשנתהכספיםיראואתהכנסתכאילוהחליטהעלהתפזרותה.עלמחודשים

מתחילתהשנה.לאחרשישהחודשיםרקכנסתההתקציבתוביללהתפזרות,איקבלתחוק2022התקציב
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 להצעתהחוק(6)סעיף ( תיקונים משלימים לחוק הממשלה10

הדיןהחלעלראשהממשלהלעניןהערכאההדנהבעניינובמצבשבוהוגשנגדוכתבאישוםמוצעלקבוע כי

ראשממבטרם החל לכהן גםעל יחול כראשממשלה הסדריםבתפקידו לקבוע מוצע כן, כמו חלופי. שלה

שוניםלענייןפרסוםברשומותהנגזריםמהתיקוניםלחוקהיסוד.



 להצעתהחוק(7)סעיףבטרם כינון הממשלה ( הוראת שעה לעניין חוק מימון מפלגות על סיעה שהתפלגה 11

לפייעהחדשהשהתפלגה,קמהסבטרםכינוןהממשלה,כיבמצבשבו23-הוראתשעהלכנסתהמוצעלקבועכ

חדשהזכאיתהסיעה(לחוקהכנסת)שלישסיעה(מסיעהשהיאעצמהקמהעקבהתפלגות,תהיהה1)59סעיף

פיהדיןהרגיללאהייתהזכאיתלכך.-,למרותשעלבכנסתלמימוןשוטף



להצעתהחוק(8)סעיףכהוראת שעהקביעת הוראת שריון מיוחדת(12

 כי 23-בכנסתהמוצע בהצעתהחוק)התיקוניםלחוקהסדרה, חוק-המעוגן הממשלה, הכנסת,-יסוד: יסוד:

שלושהקריאות.בחבריכנסת75יחייברובשליםשינויחוקהממשלהוחוקמימוןמפלגות(ישוריינוו



מהנושאים אחד בכל המתעוררות המשפטיות לסוגיות באשר ונרחיב נוסיף הוועדה, דיוני במהלך כאמור,

עיל.שפורטול


