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 סקירה

קבועות של הועדות הוראש -יושבי השתייכות
 1אופוזיציהולהכנסת לקואליציה 

הראש של הוועדות -יושביהשתייכות ומוצג בו מידע על לבקשת חברי הכנסת ניצן הורוביץ ועופר כסיף, נייר זה נכתב 

ה) הכנסת לקואליציההקבועות של  האופוזיציה )ול( יְַחד ָּ המידע על  .לאורך השנים בממשלות ישראל, (ֶנְגד ָּ

ועל מידע  2באתר הכנסתשמבוסס על הנתונים לקואליציה ולאופוזיציה  הראש-יושבישל הסיעתית  השתייכותם

  3.ארכיון הכנסתשהתקבל מ

 רקע .1
כסיעות בכנסת שאינן צדדים  סיעות האופוזיציהגדר המונח ומ 1994–חוק הכנסת, התשנ"ד)ג( ל11סעיף ב

הן סיעות בכנסת שהן צדדים להסכמים  הקואליציהסיעות להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה. בהתאמה, 

 4.המחייבים תמיכה בממשלה

ועדת הכנסת; ועדת הכספים; ועדת הכלכלה; ועדת החוץ והביטחון; מנויות בתקנון הכנסת הן: ההוועדות הקבועות 

התרבות  ועדת הפנים והגנת הסביבה; ועדת החוקה, חוק ומשפט; ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות; ועדת החינוך,

והספורט; ועדת העבודה, הרווחה והבריאות; הוועדה לענייני ביקורת המדינה; הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון 

 5מגדרי; ועדת המדע והטכנולוגיה.

הוועדה לביקורת  ,מרבית הוועדות הקבועות פועלות כבר מהכנסת הראשונה. עם השנים נוספו ועדות )לדוגמה

השנים במשך . (13-שוויון מגדרי הוקמה בכנסת הלהמדינה הוקמה בכנסת השמינית והוועדה לקידום מעמד האישה ו

אוחדו שתי ועדות: ועדת העבודה, הרווחה והבריאות היא פרי איחוד של ועדת העבודה והוועדה לשירותים  אף

 לפעול. ועדות אלה מהשנה שבה החלומוצגות מסמך בציבוריים. 

                                                                    
חלוקת ראשות ועדות הפרלמנט לפי למידע משווה בנושא, ראו: אורלי אלמגור לוטן ודינה צדוק, מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  1

 .2020באפריל  26, מידע משווה –שיוך לקואליציה ולאופוזיציה 
 . 2020באפריל  22, כניסה: הרכב היסטורי של ועדות הכנסת, הסיעות שהשתתפו בממשלות ישראלאתר הכנסת,  2
על הסיוע הרב באיתור ר גלעד נתן, סגן מנהלת הארכיון, "לדוהמחברים מבקשים להודות לגב' אינדה נובומינסקי, מנהלת ארכיון הכנסת,  3

 נתונים ובאיסוף ומידע.
 .2020באפריל  22, כניסה: לקסיקון הכנסת: קואליציה, יחדהאתר הכנסת,  4
 .2019באפריל  30 :עודכן, 100ועדות קבועות, סמכויותיהן והרכבן, סעיף : ראשוןפרק חלק ח': ועדות הכנסת;  ,תקנון הכנסת 5

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000325
http://www.knesset.gov.il/faction/heb/FactionGovernment.asp
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/CommitteesHistory.aspx
https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/coalition.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/pages/rulesofprocedure.aspx
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מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת; המליצה ועדת הכנסת  שב ראשקבע כי "ועדה קבועה תבחר יונתקנון ב

  6.ועדת הכנסת את הוועדה כדי שתצביע על המלצת ועדת הכנסת" שב ראשיו, יכנס שב ראשיולוועדה לבחור 

-שיושבתקנון הכנסת בקבע נ 2008משנת ה, של ועדות לקואליציה או לאופוזיצי הראש-יושבי להשתייכותבכל הקשור 

 הוועדה לביקורת המדינה... שב ראששל יו ו"על מינוי ;הוועדה לענייני ביקורת המדינה יהיה חבר האופוזיציה ראש

ימים מיום שסיעתו חדלה להיות סיעה  14יהיה חבר בסיעה מסיעות האופוזיציה וכהונתו תפקע בתום  הראש(-)יושב

, והנוהג הוא שחלוקת תפקידים ועדות אחרות הראש-יושבישל  הסיעתילנושא השיוך  ותתייחסאין התקנון ב 7."כאמור

 8.לאופוזיציהבהסכמים קואליציוניים ובהסכמות בין הקואליציה  אלה נקבעת

 34-מהממשלה הראשונה ועד לממשלה ה – נתוניםה הצגת .2
, מהממשלה לקואליציה ולאופוזיציהשל הכנסת קבועות הועדות הוראש -יושבי השתייכותמוצג מידע על בפרק זה 

 הוועדה שנבחר לתפקיד ראש-יושבשל סיעתו  השתייכותב עוסקיםהנתונים . 34-ממשלה הההראשונה ועד 

 .נקבע בהסכמות בין הסיעות, כפי שכינונה של ממשלה חדשהבמועד לקואליציה או לאופוזיציה 

נבחרים מוקמת קואליציה ובזמן כינונה ש ממשלהה של כל מספרבהתאם לבסדר כרונולוגי  לפיכך, הנתונים מוצגים

ת, והכנס ירשימת הממשלות, במקביל למספרמובאת , בנספח למסמך זה לשם נוחות הקריאה ראש לוועדות.-יושבי

 .המכהן ושם ראש הממשלה משך כהונת הממשלה

 שחשוב לציין:אחדות בטרם הצגת הנתונים יש נקודות 

 גם ועדות כנסת מיוחדות בכנסת פעלוהשנים  במשך. קבועות בלבדהכנסת הועדות ל נתונים עמוצגים מסמך ב, 

 ועדות משנה וועדות משותפות. ,ועדות לעניין מסוים

  נקודת הזמן בועדה שנבחר לתפקיד  ראש-יושבהשתייכות הסיעתית של ה לענתונים מוצגים בטבלאות שלהלן

 ועדה ראש-יושבבהם השתנה השיוך הקואליציוני של ש. חשוב לציין כי יש מקרים ממשלה חדשה הקמתשל 

פרישת סיעה  ,)לדוגמה שינויים בהרכב הקואליציהבשל , בשל חילופי אישים או כהונת הממשלה במהלך

קבוע.  ראש-יושב, לפני בחירתו של זמני לוועדה ראש-יושבנבחר  מהמקריםבכמה  .פיצול בסיעה(או  מהממשלה

 הראש-יושביפרטים נוספים על הקבוע שנבחר אחריו.  ראש-יושבבמקרים אלה, השיוך המוצג נקבע לפי ה

 מקרים מיוחדים.על מידע נוסף שיש בו בנספח למסמך, מובאים שלהם  תהסיעתי השתייכותהוועדות ושינויים ב

  .בכל נקודת הוועדות שפעלו  וצגותממסמך בכאמור, יש לזכור שעם השנים חל שינוי במספר הוועדות הקבועות

 .זמן

של כל כפי שנקבע עם כינונה אופוזיציה, ללקואליציה והוועדות הקבועות  ראש-יושבישל ההשתייכות  להלן מוצגת

  .34-הממשלה לעד ומהממשלה הראשונה ממשלה, 

                                                                    
 .2019באפריל  30 :עודכן(, 1)א() 106סעיף  ,ראש ועדה קבועה-פרק שני: יושב, תקנון הכנסת 6
 של הכנסת  225פרוטוקול ישיבה מס' ; 2019באפריל  30 :עודכן(, 2)א() 106סעיף  ,ראש ועדה קבועה-פרק שני: יושב ,תקנון הכנסת 7

 .2020באפריל  26"ל, ; עו"ד ארבל אסטרחן, היועצת המשפטית של ועדת הכנסת, דוא2008במרץ  25, 13–11, עמ' 17-ה
 .2020באפריל  26עו"ד ארבל אסטרחן, היועצת המשפטית של ועדת הכנסת, דוא"ל,  8

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://main.knesset.gov.il/Activity/pages/rulesofprocedure.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/pages/rulesofprocedure.aspx
http://fs.knesset.gov.il/17/Plenum/17_ptm_129331.doc
http://fs.knesset.gov.il/17/Plenum/17_ptm_129331.doc
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 ,הוועדות הקבועות לקואליציה ולאופוזיציה ראש-יושביהשתייכות : 1לוח 

 , בחלוקה לממשלות34-לממשלה הועד מהממשלה הראשונה 

אופוזיציהקואליציהשניםממשלהאופוזיציהקואליציהשניםממשלה
11950–194954181981–197773
21951–195054191983–198155
31952–195154201984–198355
41954–195272211986–1984100
51955–195472221988–1986100
61955–195554231990–1988100
71958–195572241992–199064
81959–195872251995–199283
91961–195972261996–199583

101963–196163271999–199675
111964–196363282001–199993
121966–196463*292003–200193
131969–196672302006–200393
141969–196990*312009–200684
151974–196990322013–200993
161974–197464*332015–201393
171977–197464342019–201593 

 קבוע נקבע לאחר מכן.  ראש-יושב, ועם סיעתו קואליציוניה המשא ומתן תקופת זמני לאחת הוועדות, למשך ראש-יושבעם כינון ממשלות אלה נבחר  -*
 בהמשך המסמך. מובא. מידע נוסף על מקרים אלה הקבוע ראש-יושבפי הל ועדות אלה נספרות כוועדות של הקואליציה

 

 ותסיע יבראשות רוב הוועדות הקבועות נציגעמדו , הממשלות לאורך השניםשבמרבית  אפשר ללמודמהטבלה 

חמש בעם זאת, . אופוזיציההת וסיע ינציג וועדות עמד 4–2בראשן של וועדות(,  10–5ת לקואליציה )והמשתייכ

המשותף לממשלות  .הוועדות נציגי סיעות הקואליציה כלעמדו בראשות  (23, 22, 21, 15, 14)ממשלות  ממשלות

, היו שלוש 29-בממשלה נוספת שהוקמה כממשלת אחדות, הממשלה ה .כממשלות אחדות הוקמואלה הוא שהן 

 9אופוזיציה.המסיעות  ראש-יושביבהן כיהנו שועדות 

  

                                                                    
לקסיקון הכנסת: ראו: אתר הכנסת,  .יריבות סיעות נציגי בה שחברים, רחבההיא ממשלה המתבססת על קואליציה ממשלת אחדות  9

. אפשר לסווג גם ממשלות אחרות מאלו שצוינו כממשלות אחדות )למשל הממשלות 2020באפריל  27, כניסה: ממשלת אחדות לאומית
 שינויים בהרכבן הקואליציוני במהלך כהונתן.  כממשלות אחדות, אלא עברו הוקמו(, אך הן לא 32-וה 30-, ה13-ה

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://m.knesset.gov.il/about/lexicon/pages/unitygovt.aspx
https://m.knesset.gov.il/about/lexicon/pages/unitygovt.aspx
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 לוועדות השונות.להלן מוצגים הנתונים בחלוקה 

 לקואליציה ולאופוזיציה, הוועדות הקבועות  ראש-יושביהשתייכות : 2לוח 

 10, בחלוקה לוועדות34-מהממשלה הראשונה לממשלה ה

ראש  שנים ממשלה
 ממשלה

חוץ  כספים כנסת
 וביטחון

החוקה, 
חוק 

 ומשפט

פנים 
והגנת 

 הסביבה

עבודה, רווחה 
 9ובריאות

 כלכלה
חינוך, 
תרבות 
 וספורט

ביקורת 
 המדינה

עלייה, 
קליטה 
 ותפוצות

מעמד 
 האישה
ושוויון 
 מגדרי

מדע 
 לוגיהוטכנו

שירותים  9עבודה
 9ציבוריים

1 1950–
     אופוזיציה אופוזיציה אופוזיציה קואליציה קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה גוריון-בן 1949

2 1951–
     אופוזיציה אופוזיציה אופוזיציה קואליציה קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה גוריון-בן 1950

3 1952–
     אופוזיציה אופוזיציה אופוזיציה קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה גוריון-בן 1951

4 1954–
     קואליציה אופוזיציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה גוריון-בן 1952

5 1955–
1954 

     קואליציה אופוזיציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה שרת

6 1955–
     אופוזיציה אופוזיציה אופוזיציה קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה שרת 1955

7 1958–
     אופוזיציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה גוריון-בן 1955

8 1959–
     אופוזיציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה גוריון-בן 1958

9 1961–
     אופוזיציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה גוריון-בן 1959

10 1963–
     אופוזיציה אופוזיציה קואליציה קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה גוריון-בן 1961

11 1964–
1963 

     אופוזיציה אופוזיציה קואליציה קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה אשכול

12 1966–
     אופוזיציה אופוזיציה קואליציה קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה אשכול 1964

13 1969–
     אופוזיציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה אשכול 1966

14 1969–
1969 

מאיר 
 )אחדות(

     קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה

15 1974–
1969 

מאיר 
 )אחדות(

     קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה

16 1974–
    אופוזיציה אופוזיציה אופוזיציה קואליציה קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה מאיר 1974

17 1977–
    אופוזיציה אופוזיציה אופוזיציה קואליציה קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה רבין 1974

  

                                                                    
. יש לשים לב שמספר 2020באפריל  22, כניסה: רכב היסטורי של ועדות הכנסתה, הסיעות שהשתתפו בממשלות ישראלאתר הכנסת,  10

הוועדות הקבועות השתנה עם השנים. בעמודה "עבודה, רווחה ובריאות" נכללות ועדת העבודה, שפעלה בין הכנסת הראשונה לכנסת 
 17-רווחה והבריאות, שפעלה מהכנסת ה, וועדת העבודה, ה16-השמינית, ועדת עבודה ורווחה, שפעלה מהכנסת התשיעית לכנסת ה

ואילך. הוועדה לשירותים ציבוריים, שעסקה בתחומי הבריאות והרווחה, שולבה עם ועדת העבודה והרווחה בכנסת התשיעית, ולכן מוצגת 
 כאן בנפרד רק בין הכנסת הראשונה לשמינית.

http://www.knesset.gov.il/mmm
http://www.knesset.gov.il/faction/heb/FactionGovernment.asp
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/CommitteesHistory.aspx
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 לקואליציה ולאופוזיציה, הוועדות הקבועות  ראש-יושביהשתייכות : 2לוח 

  המשך – 11, בחלוקה לוועדות34-מהממשלה הראשונה לממשלה ה

ראש  שנים ממשלה
 ממשלה

 כספים כנסת
חוץ 

 וביטחון

החוקה, 
חוק 

 ומשפט

פנים 
והגנת 

 הסביבה

עבודה, 
רווחה 
 10ובריאות

 כלכלה
חינוך, 
תרבות 
 וספורט

ביקורת 
 המדינה

עלייה, 
קליטה 
 ותפוצות

מעמד 
 האישה
ושוויון 
 מגדרי

מדע 
 לוגיהוטכנו

   קואליציה אופוזיציה אופוזיציה  קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה בגין 1977–1981 18

   אופוזיציה אופוזיציה אופוזיציה  קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה בגין 1981–1983 19

   אופוזיציה אופוזיציה אופוזיציה  קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה שמיר 1984–1983 20

פרס  1984–1986 21
 )אחדות(

   קואליציה קואליציה קואליציה  קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה

שמיר  1986–1988 22
 )אחדות(

   קואליציה קואליציה קואליציה  קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה

 שמיר 1988–1990 23
 )אחדות(

   קואליציה קואליציה קואליציה  קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה

   קואליציה אופוזיציה אופוזיציה  אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה שמיר 1990–1992 24

  קואליציה קואליציה אופוזיציה קואליציה  קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה רבין 1992–1995 25

  קואליציה קואליציה אופוזיציה קואליציה  קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה פרס 1995–1996 26

 אופוזיציה אופוזיציה קואליציה אופוזיציה קואליציה  קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה נתניהו 1996–1999 27

 קואליציה קואליציה אופוזיציה אופוזיציה קואליציה  קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה ברק 1999–2001 28

29 
 שרון 2001–2003

 )אחדות(
 אופוזיציה קואליציה קואליציה אופוזיציה קואליציה  קואליציה קואליציה קואליציה *  קואליציה

 קואליציה קואליציה אופוזיציה אופוזיציה קואליציה  קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה שרון 2003–2006 30

31 
2009–2006 

 אופוזיציה אופוזיציה קואליציה אופוזיציה קואליציה  קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה * קואליציה אולמרט

 אופוזיציה קואליציה קואליציה אופוזיציה קואליציה  קואליציה קואליציה קואליציה אופוזיציה קואליציה קואליציה נתניהו 2009–2013 32

33 
2015–2013 

 אופוזיציה קואליציה קואליציה אופוזיציה קואליציה  קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה * קואליציה נתניהו

 קואליציה אופוזיציה קואליציה אופוזיציה קואליציה  קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה קואליציה נתניהו 2015–2019 34

 3 7 13 3 17 7 16 21 32 *32 *34 34 קואליציה סך הכול

 5 3 4 16 17 27 1 13 2 *2 *  פוזיציהאו סך הכול

קבוע  ראש-יושב, ושנמשך לאחר הקמת הממשלהעם סיעתו  קואליציוני משא ומתןבמסגרת , עם כינון הממשלהזמני  ראש-יושבבוועדות אלה נבחר  -*
 בהמשך המסמך. באמו. מידע נוסף על מקרים אלה הקבוע ראש-יושבבהתאם ל נקבע לאחר מכן. ועדות אלה נספרות כוועדות של הקואליציה

 

 

                                                                    
נסת הראשונה לכנסת השמינית, ועדת העבודה והרווחה, בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נכללת ועדת העבודה, שפעלה בין הכ 11

ואילך. הוועדה לשירותים  17-, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שפעלה מהכנסת ה16-שפעלה מהכנסת התשיעית עד לכנסת ה
 נית.ציבוריים שולבה עם וועדת העבודה והרווחה בכנסת התשיעית, ולכן מוצגת כאן רק בין הכנסת הראשונה לכנסת השמי

http://www.knesset.gov.il/mmm
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 הוועדות הקבועות של הכנסת,  ראש-יושביההשתייכות לקואליציה ולאופוזיציה של : 1תרשים 
 סיכום – , בחלוקה לוועדות34-לממשלה העד מהממשלה הראשונה 

 
קבוע  ראש-יושב, ושנמשך לאחר הקמת הממשלהעם סיעתו  קואליציוני שא ומתןמבמסגרת , עם כינון הממשלהזמני  ראש-יושבבוועדות אלה נבחר  -*

 בהמשך המסמך.בא מו. מידע נוסף על מקרים אלה הקבוע ראש-יושבבהתאם ל נקבע לאחר מכן. ועדות אלה נספרות כוועדות של הקואליציה

 

 : ומידע רלוונטי נוסף לעילשמהנתונים דגשים העולים כמה להלן 

  קואליציה.הת וסיעמנציג  כיהן ועדת הכנסתלאורך כל השנים, בראשות 

  יושבי, ככלל לאורך השנים, כיהנו ועדת החוקה, חוק ומשפטו ועדת החוץ והביטחון, הכספיםועדת בראשות-

 :מקרים שיפורטו להלןבמטעם סיעות הקואליציה, למעט  ראש

o אופוזיציה, המסיעות  ראש-יושביהמשיכו לכהן באופן זמני  33-וה 31-בממשלות ה ,וועדת הכספיםב

עם  קואליציוניה שא ומתןמהניהול  בזמן , וזאתהקודמת הממשלתקופת הב זה שכיהנו בתפקיד

 , כהונות אלו סווגו על ידינו כקואליציה.זמניות המינויבשל  12סיעתם.

o המשיך לכהן באופן זמני יושב ראש מסיעת אופוזיציה, שכיהן  29-, בממשלה הוועדת החוץ והביטחוןב

עם סיעתו.  קואליציוניה שא ומתןמהניהול למשך תקופת  ממשלה הקודמת,תקופת הבתפקיד ב

הקבוע של הוועדה נציג סיעת אופוזיציה, וזאת במקום  ראש-יושבנבחר לתפקיד ה 32-בממשלה ה

 מהאופוזיציה לוועדת הכלכלה. ראש-יושבמינוי 

o נציגי סיעות בשתי הממשלות הראשונות כיהנו בראשות הוועדה , וועדת החוקה, חוק ומשפטב

 .האופוזיציה

                                                                    
אביגדור יצחקי,  חבר הכנסת לדבריהוועדה.  ראש-ליושבסיעת יהדות התורה, מיעקב ליצמן,  חבר הכנסת, נבחר 31-עם כינון הממשלה ה 12

 המשא ומתןהקואליציוני עם סיעת יהדות התורה.  המשא ומתןהקואליציה דאז, המינוי היה באופן זמני, "כפיקדון", עד מיצוי  ראש-יושב
ראו: דיון ליצמן הוחלף בנציג סיעת קואליציה.  וחבר הכנסתהסתיים לאחר עשרה חודשים ללא הצטרפות של יהדות התורה לקואליציה, 

במרץ  12, 100, פרוטוקול מס' 17-, הכנסת הראש חדש לוועדת הכספים-ראש הקואליציה בעניין בחירת יושב-פניית יושבבוועדת הכנסת, 
2007. 

הוועדה.  ראש-שהייתה באותה תקופה באופוזיציה, ליושבסיעת יהדות התורה, ממשה גפני,  חבר הכנסת, נבחר 33-עם כינון הממשלה ה
-יושבזאב אלקין,  חבר הכנסתראש הוועדות, כחודש לפני הקמת הממשלה, אמר -וי יושביבדיון של הוועדה המסדרת בנושא המלצה על מינ

וכשתוכרע הסוגיה המרכזית בידי מי  –על סמך עיקרון הרציפות הוועדה " ראש-יושבגפני ימשיך לכהן כ שחבר הכנסתועדת הכנסת,  ראש
-, הכנסת הראש לוועדות הזמניות-המלצה למינוי יושביהמסדרת, )ראו: דיון בוועדה ". תהיה הוועדה הקבועה, כמובן אנחנו נשנה בהתאם

 גפני כיהן בתפקיד חודשיים בלבד והוחלף בנציג סיעת קואליציה. (. חבר הכנסת2013בפברואר  13, 2, פרוטוקול מס' 19

3 7
13

3

17
7 11

17 16 21
32 33 34 34

5 3 4
16 17

27

6
0 1

13
2 1 0 0

מדע 
וטכנולוגיה

מעמד 
האישה ושוויון 

מגדרי

,  עלייה
קליטה 
ותפוצות

ביקורת 
המדינה

תרבות , חינוך
וספורט

כלכלה שירותים  
ציבוריים

עבודה , עבודה
רווחה 
ובריאות

פנים והגנת 
הסביבה

חוק  , חוקה
ומשפט

חוץ וביטחון כספים כנסת

קואליציה אופוזיציה

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=3&ItemID=241061
http://fs.knesset.gov.il/19/Committees/19_ptv_222858.doc
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 ממסיעות האופוזיציה. יוזכר כי החל  ראש-יושבעמד לרוב  כלכלההועדת ובו ת המדינהביקורענייני וועדה לב-

 13מטעם סיעות האופוזיציה על פי הוראת תקנון הכנסת. ראש-יושב, בוועדה לביקורת המדינה מכהן 2008

 מסיעות הקואליציה והאופוזיציה. ראש-יושביהיה מספר שווה של  וועדת החינוך, התרבות והספורטב 

 ועדת העלייה,  ,ת הסביבההפנים והגנועדת , )על הוועדות שהרכיבו אותה( העבודה, הרווחה והבריאותועדת וב

 ראש-יושביכיהנו  ,במרבית הממשלות 14,מעמד האישה ולשוויון מגדריקידום וועדה לוב ,הקליטה והתפוצות

 קואליציה.הת ומסיע

 ת וועדה מסיע ראש-יושב ממשלות כיהן, בחמש 27-ממשלה הב, שהוקמה ועדת המדע והטכנולוגיהבו

 קואליציה. הת וועדה מסיע ראש-יושבאופוזיציה ובשלוש ה

נספח א': רשימת ממשלות ישראל, במקביל למספר הכנסת, שנות הכהונה  .3
 ושם ראש הממשלה

ראש  שנים כנסת ממשלה
 ממשלה

 
ראש  שנים כנסת ממשלה

 ממשלה
 גוריון-בן 1950–1949 1 1

 
 בגין 1981–1977 9 18

 גוריון-בן 1951–1950 1 2
 

 בגין 1983–1981 10 19
 גוריון-בן 1952–1951 2 3

 
 שמיר 1984–1983 10 20

 גוריון-בן 1954–1952 2 4
 

פרס  1986–1984 11 21
 )אחדות(

 שרת 1955–1954 2 5
 

שמיר  1988–1986 11 22
 )אחדות(

 שרת 1955–1955 2 6
 

 שמיר 1990–1988 12 23
 גוריון-בן 1958–1955 3 7

 
 שמיר 1992–1990 12 24

 גוריון-בן 1959–1958 3 8
 

 רבין 1995–1992 13 25
 גוריון-בן 1961–1959 4 9

 
 פרס 1996–1995 13 26

 גוריון-בן 1963–1961 5 10
 

 נתניהו 1999–1996 14 27
 אשכול 1964–1963 5 11

 
 ברק 2001–1999 15 28

 אשכול 1966–1964 5 12
 

 שרון 2003–2001 15 29
 )אחדות(

 *אשכול 1969–1966 6 13
 

 *שרון 2006–2003 16 30

                                                                    
בדיון  דוד ליבאי, נציג הקואליציה. חבר הכנסתהוועדה היה  ראש-יושב, שהוקמו כממשלות אחדות, 23-עד ה 21-במהלך הממשלות ה 13

-יושב, בפרט בנוגע לתפקיד ביקרו את חוסר הייצוג לאופוזיציהמחברי הוועדה כמה לוועדות,  ראש-יושבבוועדת הכנסת בנושא בחירת 
בחירת יושבי : דיון בוועדת הכנסת, המלצת ועדת הכנסת. ראועל פי נבחר בהצבעה בוועדה,  ראש-יושבהוועדה לביקורת המדינה. ה ראש

 .1984באוקטובר  22, 2, פרוטוקול מס' 11-, הכנסת הראש לוועדות הכנסת
ת הורכבה משתי ועדות נפרדות )ועדת העבודה והוועדה לשירותים ציבוריים(, שאוחדו בזמן כאמור, ועדת העבודה, הרווחה והבריאו 14

, כלומר הוועדה הייתה קיימת עד כה 18-, בזמן כהונת הממשלה ה1977-. ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות יוסדה ב17-הממשלה ה
; כלומר הוועדה הייתה קיימת עד כה במהלך 25-לה ה, בזמן כהונת הממש1992-ממשלות. הוועדה למעמד האישה יוסדה ב 17במהלך 

 עשר ממשלות.

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://fs.knesset.gov.il/11/Committees/11_ptv_455538.PDF
https://fs.knesset.gov.il/11/Committees/11_ptv_455538.PDF
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ראש  שנים כנסת ממשלה
 ממשלה

 
ראש  שנים כנסת ממשלה

 ממשלה
מאיר  1969–1969 6 14

 )אחדות(

 
 אולמרט 2009–2006 17 31

מאיר  1974–1969 7 15
 )אחדות(

 
 *נתניהו 2013–2009 18 32

 מאיר 1974–1974 8 16
 

 נתניהו 2015–2013 19 33
 רבין 1977–1974 8 17

 
 נתניהו 2019–2015 20 34

 15כממשלות אחדות הוקמוממשלות אלה הפכו לממשלות אחדות במהלך כהונתן, אך לא  -*

 

ועדות כנסת קבועות, לפי סיעה  ראש-יושביזהות סיעות  : טבלאות מלאות,ב' נספח .4
 20ושיוך לקואליציה ולאופוזיציה, כנסת ראשונה עד כנסת 

 כנסת הועדת  4.1
 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת

  קואליציה  פרוגרסיבי 1 1
  קואליציה  פרוגרסיבי 2 1
  קואליציה  מפא"י 3 2
  קואליציה  מפא"י 4 2
  קואליציה  מפא"י 5 2
  קואליציה  מפא"י 6 2
  קואליציה  מפא"י 7 3
  קואליציה  מפא"י 8 3
  קואליציה  מפא"י 9 4
  קואליציה  מפא"י 10 5
  קואליציה  מפא"י 11 5
  קואליציה  מפא"י 12 5
  קואליציה  מערךה 13 6
  קואליציה  מערךה 14 6
  קואליציה  מערךה 15 7
  קואליציה  מערךה 16 8
  קואליציה  מערךה 17 8
  קואליציה  ליכודה 18 9

  קואליציה  ליכודה 19 10
  קואליציה  ליכודה 20 10
  קואליציה  ליכודה 21 11
  קואליציה  מערךה 22 11
  קואליציה  ליכודה 23 12
  קואליציה  ליכוד ה 24 12
  קואליציה  עבודהה 25 13
  קואליציה  עבודהה 26 13

                                                                    
 .2020באפריל  27, כניסה: לקסיקון הכנסת: ממשלת אחדות לאומיתראו: אתר הכנסת,  15

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://m.knesset.gov.il/about/lexicon/pages/unitygovt.aspx
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 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת
  קואליציה  ש"ס 27 14
  קואליציה  ישראל אחת 28 15
  קואליציה  ישראל אחת 29 15
  קואליציה  קדימה 30 16
  קואליציה  ש"ס 31 17
  קואליציה  קדימה 31 17
  קואליציה  ליכודה 32 18

  קואליציה  ליכודה 33 19
  קואליציה  ליכוד ה 34 20

 

 כספיםהועדת  4.2
 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת

  קואליציה חזית דתית מאוחדת 1 1
  קואליציה חזית דתית מאוחדת 2 1
  קואליציה מפא"י 3 2
  קואליציה מפא"י 4 2
  קואליציה מפא"י 5 2
  קואליציה  מזרחי 6 3
  קואליציה מפא"י 7 3
  קואליציה מפא"י 8 3
  קואליציה מפא"י 9 4
  קואליציה מפא"י 10 5
  קואליציה מפא"י 11 5
  קואליציה מפא"י 12 5
  קואליציה  המערך 13 6
  קואליציה  גח"ל 14 6
  קואליציה מערךה 15 7
  קואליציה  מערךה 16 8
  קואליציה מערךה 17 8
  קואליציה אגודת ישראל 18 9

  קואליציה אגודת ישראל 19 10
  קואליציה אגודת ישראל  20 10
  קואליציה אגודת ישראל  21 11
  קואליציה אגודת ישראל )אברהם שפירא( 22 11
  קואליציה ליכודה 23 12
  קואליציה המערך 23 12
  קואליציה אגודת ישראל 24 12
  קואליציה עבודהה 25 13
  קואליציה עבודהה 26 13
  קואליציה  יהדות התורה-דגל התורה 27 14
  קואליציה ישראל אחת 28 15
  קואליציה מימד-עבודהה-ישראל אחת 29 15

http://www.knesset.gov.il/mmm
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 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת
  קואליציה  ליכודה 29 15
  קואליציה  יהדות התורה 29 15
  קואליציה ליכודה 30 16
  קואליציה קדימה-אחריות לאומית-ליכודה 30 16

  קואליציה  יהדות התורה 30 16
בדיון של ועדת הכנסת בנושא המלצה  קואליציה יהדות התורה )ליצמן( 31 17

הוועדות נקבע  ראש-יושבעל מינוי 
-יושבליצמן ימשיך לכהן כבר הכנסת שח

בר הכנסת הוועדה באופן זמני. ח ראש
הקואליציה,  ראש-יושבאביגדור יצחקי, 

שחבר ההמלצה היא אמר בדיון: "
ליצמן נשאר בוועדת הכספים  הכנסת
 חבר הכנסת". החליף אותו בינתיים

 סטס מיסז'ניקוב, נציג הקואליציה. 
 2008ביולי  23–2007במרץ  23 קואליציה/אופוזיציה ניקוב('ישראל ביתנו )מסז 31 17

בינואר  22-בפרשו מממשלת אולמרט 
2008 

 2009בפברואר  24–2008ביולי  23  קואליציה מימד )ברוורמן(-עבודהה 31 17
  קואליציה יהדות התורה 32 18

בדיון של ועדת הכנסת בנושא המלצה  קואליציה יהדות התורה )גפני( 33 19
 13-הוועדות, ב ראש-יושבעל מינוי 

זאב  חבר הכנסת, אמר 2013בפברואר 
שחבר ועדת הכנסת,  ראש-יושבאלקין, 
 ראש-יושבגפני ימשיך לכהן כ הכנסת

 –על סמך עיקרון הרציפות הוועדה "
וכשתוכרע הסוגיה המרכזית בידי מי 
תהיה הוועדה הקבועה, כמובן אנחנו 

". גפני כיהן בתפקיד נשנה בהתאם
חבר חודשיים בלבד והוחלף על ידי 

ניסן סלומינסקי, נציג  הכנסת
 הקואליציה.

 2015במרץ  31– 2013באפריל  17  קואליציה היהודי )סלומינסקי( הבית 33 19
  קואליציה  יהדות התורה 34 20
  קואליציה  הבית היהודי 34 20

 ביטחוןהחוץ והועדת  4.3
 מקרים חריגים:כמה ראשות ועדת החוץ והביטחון נמצאת בידי הקואליציה למעט  ,ככלל

 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת
  קואליציה ארץ ישראלפועלי  1 1
  קואליציה ארץ ישראלפועלי  2 1
  קואליציה ארץ ישראלפועלי  3 2
  קואליציה רץ ישראלפועלי א 4 2
  קואליציה ארץ ישראלפועלי  5 2
  קואליציה ארץ ישראלפועלי  6 2
  קואליציה ארץ ישראלפועלי  7 3

http://www.knesset.gov.il/mmm
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 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת
  קואליציה ארץ ישראלפועלי  8 3
  קואליציה ארץ ישראלפועלי  9 4
  קואליציה ארץ ישראלפועלי  10 5
  קואליציה ארץ ישראלפועלי  11 5
  קואליציה ארץ ישראלפועלי  12 5
  קואליציה המערך 13 6
  קואליציה המערך  14 6
  קואליציה המערך  15 7
  קואליציה המערך  16 8
  קואליציה המערך 17 8
  קואליציה הליכוד 18 9

  קואליציה הליכוד 19 10
  קואליציה הליכוד  20 10
  קואליציה המערך 21 11
  קואליציה המערך 22 11
  קואליציה ליכוד 23 12
  קואליציה ליכוד 24 12
  קואליציה העבודה 25 13
  קואליציה העבודה 26 13
  קואליציה צומת-גשר-ליכודה 27 14
  קואליציה המרכז 28 15
-יושבדן מרידור ממשיך לכהן כ חבר הכנסת אופוזיציה המרכז 29 15

שסיעתו מצטרפת אף הוועדה  ראש
לממשלה רק חמישה חודשים לאחר 

הקמתה. לאחר מכן ממונה לתפקיד חבר 
 דוד מגן חבר הכנסתסיעתו, 

 מחליף ברוטציה את נציג המרכז  משולב מימד-עבודה-ישראל אחת 29 15
הקואליציה ואז  כנציג 2002עד נובמבר 

פורשת מפלגתו מהממשלה והוא מכהן 
בפברואר  15-עד פיזור הכנסת ה ראש-יושבכ

2003 
 ראש-יושבשטייניץ מכהן כיובל  חבר הכנסת קואליציה ליכוד )שטייניץ(ה 30 16

 23-ב .מטעם הליכוד בממשלת שרון
שרון פורש מהליכוד , 2005בנובמבר 

שטייניץ  חבר הכנסת, והכנסת מתפזרת
 28-ב עד הבחירות ראש-יושבממשיך לכהן כ

 .2006במרץ 
  קואליציה  ליכודה 31 17
  קואליציה קדימה )הנגבי( 31 17
חבר בהסכם עם ממשלת נתניהו מכהן  אופוזיציה קדימה )הנגבי( 32 18

 9 הנגבי כנציג האופוזיציה עד הכנסת
מטיל עליו  כשבית המשפט, 2010בנובמבר 

 קלון 
 ראש-יושבסיעת קדימה רצתה לקבל את  אופוזיציה )מופז(קדימה  32 18

אך  במקום חוץ וביטחון, ועדת הכלכלה

http://www.knesset.gov.il/mmm
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 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת
הליכוד התנגד ולבסוף הוסכם שנציג קדימה 

 2001עד אוגוסט הוועדה  ראש-יושביכהן כ
 16 ואז הנושא יידון שוב.

על  2012עם כניסת קדימה לממשלה במאי  קואליציה /אופוזיציה  קדימה )בראון( 32 18
  17.הסכם קואליציוני בין הליכוד לקדימה פי

וחבר מהממשלה קדימה פרשה  2012ביולי 
רוני בראון המשיך לכהן בתפקיד עד  הכנסת

 .2013בפברואר  19-הבחירות לכנסת ה
  קואליציה ליכודה 33 19
  קואליציה  ליכוד ה 34 20

 

 ועדת החוקה, חוק ומשפט 4.4
 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת

  אופוזיציה מפ"מ 1 1
  אופוזיציה מפ"מ 2 1
  קואליציה מפד"ל 3 2
  קואליציה מפד"ל 4 2
  קואליציה מפד"ל 5 2
  קואליציה מפד"ל 6 2
מפד"ל, אחדות העבודה  7 3

 פועלי ציון –
  קואליציה

מפד"ל, אחדות העבודה  8 3
 פועלי ציון –

  קואליציה

  קואליציה מפד"ל 9 4
  קואליציה מפד"ל 10 5
  קואליציה מפד"ל 11 5
  קואליציה מפד"ל 12 5
  קואליציה מפד"ל 13 6
  קואליציה מפד"ל 14 6
  קואליציה מפד"ל 15 7
  קואליציה מפד"ל 16 8
  קואליציה מפד"ל 17 8
  קואליציה מפד"ל 18 9

  קואליציה הליכוד 19 10
  קואליציה הליכוד 20 10
  קואליציה הליכוד 21 11
  קואליציה הליכוד 22 11
  קואליציה הליכוד 23 12
  קואליציה הליכוד 24 12
  קואליציה מרצ 25 13

                                                                    
 .   1.12.2010, מינוי יו"ר ועדת חוץ וביטחון ,18-בכנסת ה 131פרוטוקול מס' דיון בוועדת הכנסת,  16
 . 12, סעיף 2012במאי  8 –, בין סיעת הליכוד לסיעת קדימה 32הסכם קואליציוני, ממשלה  17

http://www.knesset.gov.il/mmm
file:///F:/Downloads/פרוטוקול%20מס'%20131%20בכנסת%20ה-18
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 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת
  קואליציה מרצ 26 13
  קואליציה מפד"ל 27 14
מרצ פרשה מהממשלה לאחר כשנה  קואליציה מרצ 28 15

מהאופוזיציה  הוהמשיכה לתמוך בממשל
 תשעה חודשיםבמשך כ

  קואליציה ישראל אחת, הליכוד 29 15
  קואליציה הליכוד 30 16
  קואליציה קדימה 31 17
  קואליציה ישראל ביתנו 32 18
  קואליציה ישראל ביתנו 33 19
  קואליציה הבית היהודי 34 20

 פנים והגנת הסביבההועדת  4.5
 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת

  קואליציה חזית דתית מאוחדת 1 1
  קואליציה חזית דתית מאוחדת 2 1
  אופוזיציה ציונים כלליים 3 2
  קואליציה ציונים כלליים 4 2
  קואליציה ציונים כלליים 5 2
  אופוזיציה ציונים כלליים 6 2
  קואליציה מפ"ם 7 3
  קואליציה מפ"ם 8 3
  קואליציה מפ"ם 9 4
  אופוזיציה מפ"ם 10 5
  אופוזיציה מפ"ם 11 5
  אופוזיציה מפ"ם 12 5
  קואליציה העבודה 13 6
  קואליציה העבודה 14 6
  קואליציה המערך 15 7
  אופוזיציה הליכוד 16 8
  אופוזיציה הליכוד 17 8
  אופוזיציה המערך 18 9

  אופוזיציה המערך 19 10
  אופוזיציה המערך 20 10
  קואליציה הליכוד 21 11
  קואליציה הליכוד 22 11
  קואליציה הליכוד 23 12
  קואליציה הליכוד 24 12
  אופוזיציה הליכוד 25 13
  אופוזיציה הליכוד 26 13
  אופוזיציה העבודה 27 14
15 28 

 קואליציה ש"ס

ש"ס שנה, במשך כקואליציה לאחר שותפות ב
והמשיכה בראשות הוועדה עד פרשה מהממשלה 

לאחר הבחירות המיוחדות לראשות הממשלה 
 וכינון ממשלה חדשה.

http://www.knesset.gov.il/mmm
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 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת
  קואליציה ש"ס 29 15
  קואליציה יהדות התורה 29 15
16 30 

 קואליציה איחוד לאומי

 15-כלאחר קואליציה האיחוד הלאומי עזבה את ה
בשל התנגדות שריה לתוכנית  חודשים

בראשות הוועדה המשיכו לעמוד  ההתנתקות.
 .חודשים שמונהאופוזיציה למשך מה

16 30 
 קואליציה מימד-עבודהה

מפלגת העבודה הייתה בקואליציה למשך 
חודשים, פרשה לאופוזיציה והמשיכה  כתשעה

 .לעמוד בראשות הוועדה כחצי שנה
  קואליציה מימד-עבודהה 31 17
  קואליציה ש"ס 32 18

  קואליציה ישראל ביתנו-הליכוד 33 19
  קואליציה הליכוד 34 20

 

 

 בריאות הרווחה והעבודה, הועדת  4.6
  8כנסת  – 1כנסת  – ציבורייםהשירותים הוועדת עבודה הועדת  4.6.1

מהכנסת הראשונה ועד הכנסת השמינית שתי ועדות אלה, ועדת העבודה והוועדה לשירותים ציבוריים, פעלו בנפרד. 

 רווחה.העבודה וההוועדות אוחדו בכנסת התשיעית, לוועדת 

 שיוך סיעתי ממשלה כנסת
 ועדת עבודה

 שיוך סיעתי  קואליציה/אופוזיציה
ועדת שירותים 

 ציבורים

 קואליציה /אופוזיציה 

 אופוזיציה  חירות   קואליציה  מפא"י 1 1
 אופוזיציה  חירות  קואליציה  מפא"י 2 1
 אופוזיציה  חירות  קואליציה  מפא"י 3 2
 אופוזיציה  חירות  קואליציה  מפא"י 4 2
 אופוזיציה  חירות  קואליציה  מפא"י 5 2
 אופוזיציה  חירות   קואליציה  מפא"י 6 2
 קואליציה  אחדות העבודה   קואליציה  מפא"י 7 3
 קואליציה  אחדות העבודה   קואליציה  מפא"י 8 3
 קואליציה  אחדות העבודה   קואליציה  מפא"י 9 4
 קואליציה  אחדות העבודה   קואליציה  מפא"י 10 5
 קואליציה  אחדות העבודה   קואליציה  מפא"י 11 5
 קואליציה  אחדות העבודה   קואליציה  מפא"י 12 5
 קואליציה  מערךה  קואליציה  מערךה 13 6
 קואליציה  מערךה  קואליציה  מערךה 14 6
 קואליציה  מערךה  קואליציה  מערךה 15 7
 קואליציה  מערךה  קואליציה  מערךה 16 8
 קואליציה  מערך ה  קואליציה  מערך ה 17 8
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 16-ה, עד לכנסת רווחההעבודה והועדת  4.6.2
 קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת

 קואליציה  אגודת ישראל 18 9
 קואליציה  אגודת ישראל 19 10
 קואליציה  אגודת ישראל 20 10
 קואליציה מערךה 21 11
 קואליציה  מערך ה 22 11
 קואליציה מערךה 23 12
 אופוזיציה מערך ה 24 12
 קואליציה העבודה 25 13
 קואליציה  העבודה 26 13
 קואליציה  צומת-גשר-ליכודה 27 14
 קואליציה ש"ס 28 15
 קואליציה ש"ס 29 15

  16-הכנסת המ ,בריאותהרווחה וה ,עבודההועדת  4.6.3
 קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת

 קואליציה מפד"ל 30 16
 קואליציה ליכודה 31 16
 קואליציה גמלאים 31 17
 קואליציה ליכודה 32 18
 קואליציה ליכודה 33 19
 קואליציה כולנו 34 20

 

 כלכלה הועדת  4.7
 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת

  אופוזיציה מפ"ם 1 1
  אופוזיציה מפ"ם 2 1
  אופוזיציה מפ"ם 3 2
  אופוזיציה מפ"ם 4 2
  אופוזיציה מפ"ם 5 2
  אופוזיציה מפ"ם 6 2
  אופוזיציה חרות 7 3
  אופוזיציה חרות 8 3
  אופוזיציה חרות 9 4
  אופוזיציה גח"ל 10 5
  אופוזיציה גח"ל 11 5
  אופוזיציה גח"ל 12 5
  אופוזיציה גח"ל )אבניאל( 13 6
  קואליציה גח"ל 14 6
  קואליציה גח"ל 15 7
  אופוזיציה ליכודה 16 8
  אופוזיציה ליכוד/מרכז חופשי ה 17 8
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 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת
  קואליציה מערך )גד יעקובי(ה 18 9

  אופוזיציה מערךה 19 10
  אופוזיציה מערךה 20 10
  קואליציה מערך )שפייזר(ה 21 11
  קואליציה מערך )שפייזר(ה 22 11
  קואליציה אלמוזלינו(-מערך)ארבליה 23 12
  אופוזיציה מערךה 24 12
  אופוזיציה  הליכוד  25 13
  אופוזיציה הליכוד 26 13
  אופוזיציה המערך 27 14
  אופוזיציה  שינוי 28 15
  אופוזיציה  שינוי 29 15
מימד )שלום -עבודהה 30 16

 שמחון( 
  אופוזיציה 

  אופוזיציה ש"ס )אמנון כהן( 30 16
  אופוזיציה ליכוד )כחלון(ה 31 17
  אופוזיציה ליכוד )ארדן(ה 31 17
  אופוזיציה ישראל בתינו )חסון( 31 17
  אופוזיציה ישראל ביתנו )אילטוב( 31 17
יש לשים לב כי בכנסת זו נציגי קדימה  קואליציה ליכוד )שאמה הכהן( 32 18

חוץ ועדת ה ראש-יושבימהאופוזיציה כיהנו כ
 הנגבי ומופז(חברי הכנסת ביטחון )הו

 קואליציה  ליכוד )אקוניס( 32 18

  אופוזיציה עבודה ה 33 19
  אופוזיציה  עבודהה 34 20

 

 ספורטהתרבות והחינוך, הועדת  4.8
 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת

  אופוזיציה ציונים כלליים 1 1
  אופוזיציה ציונים כלליים 2 1
  אופוזיציה ציונים כלליים 3 2
  קואליציה ציונים כלליים 4 2
  קואליציה ציונים כלליים 5 2
  אופוזיציה ציונים כלליים 6 2
  אופוזיציה ציונים כלליים 7 3
  אופוזיציה ציונים כלליים 8 3
ציונים כלליים, המפלגה  9 4

  אופוזיציה הליברלית

ליברלים עצמאיים, המפלגה  10 5
  אופוזיציה הליברלית

ליברלים עצמאיים, המפלגה  11 5
  אופוזיציה הליברלית

המפלגה ליברלים עצמאיים,  12 5
  אופוזיציה הליברלית

http://www.knesset.gov.il/mmm
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 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת
6 13 

 אופוזיציה גח"ל
לאחר כשנה וחצי באופוזיציה, הצטרפה גח"ל 

לממשלה בתקופת ההמתנה לפני מלחמת ששת 
 .הימים, ועמדה בראשות הוועדה עוד כשנה וחצי

  קואליציה גח"ל 14 6
7 15 

 קואליציה גח"ל

בקואליציה פרשה גח"ל  שמונה חודשיםלאחר 
-יושב לתפקיד. שנים וחצילשלוש  לאופוזיציה

שמעון רימלט, -הוועדה נבחר אלימלך ראש
 .בעבר שנים כמההוועדה  ראש-יושבששימש 

  אופוזיציה הליכוד 16 8
  אופוזיציה הליכוד 17 8
  אופוזיציה המערך 18 9

  אופוזיציה המערך 19 10
  אופוזיציה המערך 20 10
  קואליציה המערך 21 11
  קואליציה המערך 22 11
12 23 

 קואליציה המערך
שנה סיעת המערך פרשה מהקואליציה לאחר 

ונציגה המשיך לעמוד בראשות הוועדה וחצי, 
 , עד הבחירותשלושה חודשיםבמשך כ

  אופוזיציה המערך 24 12
  קואליציה העבודה 25 13
  קואליציה העבודה 26 13
14 27 

-הדרך השלישית, ח"כ יחיד
 קואליציה זיסמןעמנואל 

הוועדה,  ראש-יושבשלהי כהונת הכנסת פרש ב
והמשיך לסיעת יחיד,  ,עמנואל זיסמן חבר הכנסת

 בתפקידו כארבעה חודשים, עד לאחר הבחירות
 לכנסת

15 28 

 קואליציה מפד"ל

שנה, במשך כקואליציה לאחר שותפות ב
המפד"ל פרשה מהממשלה והמשיכה בראשות 

לאחר הבחירות  הוועדה כשמונה חודשים, עד
המיוחדות לראשות הממשלה וכינון ממשלה 

 חדשה.
  קואליציה מפד"ל 29 15
16 30 

 קואליציה התנועה החילונית-שינוי

לאחר כהונה בקואליציה למשך כשנה ועשרה 
בממשלה התנגדו להצעת שינוי נציגי חודשים, 

נציגיה התקציב והסיעה פרשה מהקואליציה. 
 כשנה וחציהמשיכו לכהן בראשות הוועדה 

  קואליציה ישראל אחת 31 17
הבית היהודי, ישראל ביתנו,  32 18

  קואליציה העצמאות

19 33 

 קואליציה התנועה

לאחר שנה ותשעה חודשים בקואליציה, בעקבות 
ציפי לבני מהממשלה,  חברת הכנסתפיטורי 

 הכנסתחבר התנועה עברה לאופוזיציה ונציגה, 
עמרם מצנע, המשיך לכהן בראשות הוועדה 

 במשך כחצי שנה
  קואליציה ש"ס 34 20
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 ביקורת המדינהענייני הוועדה ל 4.9
 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת

  אופוזיציה הליכוד 16 8
  אופוזיציה הליכוד 17 8
המערך, תנועה דמוקרטית  18 9

  אופוזיציה לשינוי

  אופוזיציה המערך 19 10

  אופוזיציה המערך 20 10

מערך, עם רוטציה. -ממשלת אחדות ליכוד קואליציה המערך 21 11
, דוד ליבאי חבר הכנסתבראשות הוועדה ישב 

בדיון בוועדת הכנסת בנושא  .נציג הקואליציה
מחברי הוועדה כמה לוועדות,  ראש-יושבבחירת 

בעניין ביקרו את חוסר הייצוג לאופוזיציה, בפרט 
 18הוועדה לביקורת המדינה. ראש-יושבתפקיד 

נבחר בהצבעה בוועדה, בהתאם  ראש-יושבה
 19להמלצת ועדת הכנסת.

11 22 

 קואליציה המערך

ליבאי  חבר הכנסתמערך. -ממשלת אחדות ליכוד קואליציה המערך 23 12
 20הוועדה. ראש-יושבנבחר להמשיך לכהן כ

  אופוזיציה המערך 24 12
  אופוזיציה הליכוד 25 13
  אופוזיציה הליכוד 26 13
  אופוזיציה העבודה, מרצ 27 14
  אופוזיציה הליכוד 28 15
  אופוזיציה מרצ 29 15
  אופוזיציה ש"ס 30 16
  אופוזיציה איחוד לאומי 30 16
  אופוזיציה שינוי 30 16
  אופוזיציה ישראל ביתנו 31 17
  אופוזיציה מפד"ל-איחוד לאומי 31 17
  אופוזיציה הליכוד 31 17
  אופוזיציה קדימה 32 18
  אופוזיציה יחוד לאומיא 32 18
  אופוזיציה ש"ס 33 19

  אופוזיציה יש עתיד 34 20
  אופוזיציה המחנה הציוני 34 20

 

 

 

                                                                    
 .1984באוקטובר  22, 2, פרוטוקול מס' 11-, הכנסת הבחירת יושבי ראש לוועדות הכנסתדיון בוועדת הכנסת,  18
 .1984באוקטובר  23, 1, פרוטוקול מס' 11-, הכנסת הרת יושב ראש הוועדהבחידיון בוועדה לביקורת המדינה,  19
 .1989בפברואר  7, 1, פרוטוקול מס' 12-, הכנסת הבחירת יושב ראש הוועדהדיון בוועדה לביקורת המדינה,  20
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 תפוצותהקליטה והעלייה, הועדת  4.10
 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת

  קואליציה הליכוד 18 9
  אופוזיציה המערך 19 10
  אופוזיציה המערך 20 10
  קואליציה הליכוד 21 11
  קואליציה הליכוד 22 11
  קואליציה הליכוד 23 12
  קואליציה הליכוד 24 12
  קואליציה העבודה 25 13
  קואליציה העבודה 26 13
  קואליציה הליכוד 27 14
  אופוזיציה הליכוד 28 15
15 29 

 קואליציה איחוד לאומי ישראל ביתנו

משך שנתיים ותשעה בקואליציה לאחר שותפות ב
חודשים פרש האיחוד הלאומי מהקואליציה, 

צבי הנדל, המשיך לכהן  חבר הכנסתונציגו, 
 הוועדה כשנה לאחר מכן. ראש-יושבכ

16 30 

 אופוזיציה מימד-עבודה

משך כשנתיים, באופוזיציה לאחר שהות ב
הצטרפה מפלגת העבודה לממשלה למשך 
כעשרה חודשים, ואז יצאה שוב לאופוזיציה 

 למשך כחצי שנה
  קואליציה קדימה 31 17
  קואליציה ישראל ביתנו 32 18
  קואליציה הליכוד 32 18
19 33 

 קואליציה יש עתיד

לאחר שנה ותשעה חודשים בקואליציה, בעקבות 
יאיר לפיד מהממשלה,  חבר הכנסתפיטורי 

 חבר הכנסתהתנועה עברה לאופוזיציה ונציגה, 
יואל רזבוזוב, המשיך לכהן בראשות הוועדה 

 במשך כחצי שנה
  קואליציה הליכוד 34 20

 

 ולשוויון מגדרי מעמד האישהקידום הוועדה ל 4.11
 הערות קואליציה/אופוזיציה סיעתישיוך  ממשלה כנסת

יעל דיין  חברת הכנסתהוועדה הוקמה בראשות  קואליציה העבודה 25 13
החליפה כעשרה חודשים מסיעת העבודה, ולאחר 

לימור לבנת, מסיעת הליכוד  חברת הכנסתאותה 
 שנתיים ועשרה חודשיםמשך כלשבאופוזיציה, 

13 25 
 אופוזיציה הליכוד

  קואליציה העבודה 26 13
יעל דיין  חברת הכנסתלאחר שנתיים בראשות  אופוזיציה העבודה 27 14

תפקיד  , עברמסיעת העבודה שבאופוזיציה
מרינה סולודקין  לחברת הכנסת ראש-יושבה

 לשנה נוספתמישראל בעלייה שבקואליציה, 

14 27 
 קואליציה ישראל בעלייה

  קואליציה ישראל אחת 28 15

  קואליציה ישראל אחת 29 15

לחברת  ראש-יושבעבר תפקיד ה 2004באוגוסט  קואליציה הליכוד 30 16
אתי לבני מסיעת שינוי. שינוי עזבה את  הכנסת  קואליציה שינוי 30 16
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 הערות קואליציה/אופוזיציה סיעתישיוך  ממשלה כנסת
ולבני המשיכה לעמוד  2004הקואליציה בדצמבר 

, אז התפקיד עבר 2005בראשות הוועדה עד יולי 
חזרה לסיעת הליכוד, מהקואליציה, למשך 

 חודשים כתשעה
הוסכם בין הקואליציה עם הקמת הממשלה,  אופוזיציה הליכוד 31 17

הוועדה  ראש-יושבתפקיד לחלק את  לאופוזיציה
 21בין נציגי סיעות שונות., הלשלוש

 אופוזיציה ישראל ביתנו 31 17

  קואליציה הליכוד 32 18

19 33 

 קואליציה יש עתיד

לאחר שנה ותשעה חודשים בקואליציה, בעקבות 
יש יאיר לפיד מהממשלה,  חבר הכנסתפיטורי 
 חברת הכנסתעברה לאופוזיציה ונציגתה,  עתיד

עליזה לביא, המשיכה לכהן בראשות הוועדה 
 במשך כחצי שנה

הרשימה המשותפת )חד"ש,  34 20
  אופוזיציה רע"מ, בל"ד, תע"ל(

 
 טכנולוגיההמדע והועדת  4.12
 הערות קואליציה/אופוזיציה שיוך סיעתי ממשלה כנסת

; 14-ה הוקמה במהלך כהונת הכנסתהוועדה  אופוזיציה העבודה 27 14
דליה איציק מסיעת  חברת הכנסתבראשות 

. לאחר כשנתיים עבר אופוזיציההעבודה שב
מיכאל נודלמן,  לחבר הכנסת ראש-יושבתפקיד ה

 מישראל בעלייה שבקואליציה.

14 27 
 קואליציה ישראל בעלייה

15 28 
 קואליציה מרצ

מרצ פרשה מהממשלה לאחר כשנה, והמשיכה 
לתמוך בממשלת ברק מהאופוזיציה במשך 

 תשעה חודשיםכ
  אופוזיציה מרצ 29 15
  קואליציה שינוי 30 16
  קואליציה הליכוד 30 16
  אופוזיציה מפד"ל-איחוד לאומי 31 17
18 32 

 אופוזיציה קדימה

ליולי סיעת קדימה הצטרפה לממשלה בין מאי 
. במשך שלוש השנים שלפני כן ותשעת 2012

החודשים שלאחר מכן סיעת קדימה, שנציגיה 
 עמדו בראשות הוועדה, הייתה באופוזיציה.

  אופוזיציה יהדות התורה 33 19

  קאליציה יהדות התורה 34 20
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