
 ישראל ביתנואליציוני עם ההסכם הקו

הואיל ונשיא המדינה הטיל על ח"כ יאיר לפיד את המנדט להרכבת ממשלה; והואיל וח"כ 

לפיד מבקש להקים ממשלה שתכלול את סיעת ישראל ביתנו וסיעת ישראל ביתנו מבקשת 

והואיל ומדינת ישראל נקלעה למשבר פוליטי להימנות על הסיעות המרכיבות את הממשלה; 

חריף ולחוסר יציבות שלטוני קשה מזה כשנתיים, והואיל והיציאה ממשבר הקורונה מעמידה 

את המשק הישראלי בפני אתגרים כלכליים יוצאי דופן בהיקפם ובמורכבותם הדורשים הקמת 

לכל אורך ממשלה מתפקדת לאלתר, החליטו הצדדים על הקמת ממשלת אחדות שתפעל 

 וכן לקיים קואליציה בכנסת שתתמוך בממשלה; 24-כהונת הכנסת ה

ממשלת האחדות שתקום תתמקד בפעולותיה התחום האזרחי והכלכלי, וזאת על מנת לשפר 

את רווחתם של אזרחי ישראל המנויים על כלל הקבוצות והמגזרים, ותביא בתוך זמן קצר 

ים הקרובות; ממשלת האחדות תתמקד מיום כינונה לאישורו של תקציב המדינה לשנ

בנושאים הרבים המשותפים לכלל אזרחי המדינה בתחום הביטחון, הבריאות והכלכלה. 

הממשלה תפעל לאיחוי השסעים בין רכיביה השונים של החברה הישראלית, לחיזוק 

הדמוקרטיה ברוח מגילת העצמאות ולשם כך תוביל תוכניות שונות שתכליתן להוציא את 

 שראל מהמשבר הכלכלי אליו נקלעה, יחד עם שאר מדינות העולם;מדינת י

 לפיכך הוסכם בין הצדדים כי ממשלת האחדות תיכון על בסיס העקרונות הבאים:

)להלן: הממשלה( בראשות ח"כ יאיר  36-תוקם ממשלת אחדות היא הממשלה ה   .1

 לפיד.

א לחוק יסוד: הממשלה ותפעל 13הממשלה תהא ממשלת חילופים כמשמעה בסעיף    .2

בהתאם לקווי היסוד המצורפים כנספח א' להסכם זה; בהתאם לתקנון עבודת הממשלה 

המצ"ב כנספח ב' להסכם זה; תקודם חקיקה המצ"ב כנספח ג' להסכם זה; הקואליציה תפעל 

ספח ד' להסכם זה; ובהתאם ללוחות בהתאם לנספח דרכי עבודת הקואליציה המצ"ב כנ

 הזמנים המצורפים כנספח ה' להסכם זה.

ידוע לישראל ביתנו כי בין יש עתיד וסיעת ימינה נחתם הסכם קואליציוני המחייב את    .3

כלל הסיעות המרכיבות את הקואליציה. סיעת ישראל ביתנו תשתייך לגוש יש עתיד ובמעמד 

מה יהיו בעלי זיקה לראש הממשלה החלופי יאיר השבעת הממשלה יוצהר כי השרים מטע

 לפיד.

הצדדים מסכימים לתקן את החוק באופן אשר יסמיך את הממשלה להגיש תקציב דו    .4

 שנתי.

סיעת ישראל ביתנו תתמוך בהקמת הממשלה, תהיה חלק מהקואליציה, תהיה    .5

, בהתאם לנספח מחויבת להחלטות הממשלה והנהלת הקואליציה ותתמוך במהלכיהן בכנסת

 דרכי עבודת הקואליציה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סיעת ישראל ביתנו מתחיבת לתמוך במהלכי הקואליציה    .6

בכנסת, להצביע בעד בחירתם של המועמדים מטעם הקואליציה לתפקידים השונים, בכנסת 

ובוועדות השונות. הסיעות יתמכו במשותף בכל הליכי החקיקה שתקודם בהתאם ללוחות 

 הזמנים כאמור בנספח ב'.



אל ביתנו תפעל לכל אורך חיי הממשלה להבטחת קיומה, ובכל זאת סיעת ישר   .7

 בתמיכה בתקציבי המדינה שיועברו, והתנגדות להצעות אי אמון, או הצעות לפיזור הכנסת.

 לא תצורף סיעה נוספת לממשלה ללא הסכמת סיעת ישראל ביתנו.   .8

 מטעם סיעת ישראל ביתנו יכהנו כשרים:   .9

 שר האוצר      א.

 שר נוסף במשרד האוצר      ב.

 ג. שר החקלאות ונגב גליל ופריפריה חברתית

 . מטעם סיעת "ישראל ביתנו" יכהנו בכנסת:10

 א. יו"ר ועדת הכספים. מרכז הקואליציה בוועדת הכספים יהיה מטעם יש עתיד.

ב. תוקם ועדת רפורמות אשר תעסוק בקידום חוק פרויקטים לאומיים וברפורמות שונות 

 על ידי שר האוצר וחבר כנסת מסיעת ישראל ביתנו יעמוד בראשה. שיובאו

ג. חבר בוועדות הבאות: כלכלה, פנים, חינוך, חוקה, עבודה ורווחה, ועחו"ב. חבר ועדת החוץ 

טחון יכהן גם כחבר בוועדת המשנה לשירותים חשאיים ובוועדת המשנה לענייני תקציב יוהב

 טחון.יהב

 ד. סגן יו"ר הכנסת.

ודם חקיקת יסוד חדשה ולא יתוקנו חוקי היסוד הקיימים אלא בהסכמת כלל סיעות . לא תק11

 הקואליציה.

 . לשכת הקשר 'נתיב' תהיה תחת אחריות שר משרי ישראל ביתנו.12

מסכימים על העברת סמכויות ואגפים בין משרדים, כך שלמשרד האוצר תוחזר  םדיא. הצד

 רשות החברות.

 ות השרים הבאות:. שר האוצר יכהן כיו"ר ועד13

 א. ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה )הקבינט החברתי כלכלי(.

 ב. ועדת השרים לענייני הפרטה.

יום מיום הקמת הממשלה, תוקם ועדת שרים לענייני רגולציה שבראשה יעמוד  30ג. בתוך 

שר האוצר או שר אחר מטעם סיעת ישראל ביתנו. שר האוצר ושר המשפטים יקדמו 

במשותף תכנית משולבת להפחתה וטיוב הנטל הרגולטורי כך שכל רגולציה שתהווה נטל 

יום.  21, תפורסם להערות הציבור למשך 'נכ"ל וכורגולטורי, לרבות באמצעות נוהל, חוזר מ

היה ומי משרי הממשלה הביע הסתייגות, תעבור הרגולציה האמורה לדיון והכרעה באשר 

מיום הסתייגות השר. כמו  28עדת השרים לרגולציה, וזאת בתוך ולאישורה או אי אישורה בו

הרגולטורי  כן, כחלק מחוק ההסדרים הקרוב, תקודם תכנית כוללת להפחתת הנטל

 שעיקריה:



א. יצירת פלטפורמה בעלת סמכות אופרטיבית לטיוב והפחתת רגולציה, לרבות הסמכות 

 לבקר רגולציה חדשה וקיימת, לקדם תיקוני רגולציה נדרשים, לבצע ומדידה ועוד.

ב. חקיקת חוק ייעודי שמטרתו להגדיר אילו שיקולים נדרש רגולטור לשקול בעת קביעת 

 רגולציה.

צדדים רואים יעד לאומי בכך שכל תלמידי ישראל ילמדו לימודי יסוד, מתוך הכרה כי . ה14

שילובם בשוק העבודה הכרחי לעתידה הכלכלי של מדינת ישראל. לצורך כך יבוא הדבר לידי 

 ביטוי בתקציב המדינה בתמריצים חיוביים ושליליים.

שנים  8-ת ראש ממשלה ל. מיד עם הקמת הממשלה, ובכדי ליישם את רעיון הגבלת כהונ15

 תקופת צינון והגבלת כהונת ראש ממשלה(. –רצופות, יקודם חוק יסוד: הכנסת )תיקון 

. הצדדים מסכימים כי תגובש תוכנית הכוללת הקמת מנהלת למניעת השתלטות 16

 .Cפלסטינית בלתי חוקית על שטחים פתוחים בשטחי 

חיזוק ופיתוח הצפון ובכלל זה תוכנית . הצדדים מסכימים לקדם ולתקצב תוכנית לאומית ל17

 ייחודית לפיתוח רמת הגולן והעיר קצרין שתעוגן בהחלטת ממשלה.

( לחוק יסוד: 3)36)ב( או סעיף 22. ראש הממשלה לא ישתמש בסמכותו על פי סעיף 18

הממשלה להעביר מכהונתו שר הנמנה עם סיעת ישראל ביתנו וראש הממשלה החלופי לא 

 ד)ב( לחוק היסוד ללא הסכמת יו"ר המפלגה.43תו לפי סעיף יעשה שימוש בסמכו

. התבקש ראש הממשלה או ראש הממשלה החלופי על ידי יו"ר המפלגה להפסיק את 19

כהונתו של שר המנה עם סיעת ישראל ביתנו ו/או למנות שר אחר במקומו, יפעל ראש 

 הממשלה בהתאם לבקשה זו ועל פי סמכותו לפי חוק.

 ל לרווחתם הכלכלית ולביטחונם של תושבי אשקלון ויישובי העוטף.. הממשלה תפע20

. הצדדים להסכם זה מתחייבים לפעול בכל הכלים העומדים לרשותם על מנת לקדם 21

 תחבורה ציבורית בשבת.

. הצדדים מסכימים כי בסמוך לאחר הקמת הממשלה תקבל הממשלה החלטה שתכנה: 22

 שעניינה הסדרי התפילה בכותל המערבי. 25.06.2017מיום  2785ביטול החלטה מספר 

. הצדדים מסכימים כי בסמוך לאחר הקמת הממשלה יקודם תיקון לחוק באופן שיבטל את 23

 בימי מנוחה. סמכות שר הפנים להורות על סגירת עסקים

. הצדדים להסכם זה מתחייבים לפעול בכל הכלים העומדים לרשותם על מנת לקדם 24

 פתרון למעמד הזוגי של בני זוג מנועי חיתון, לרבות בני זוג מאותו מין, כך שיוכרו כנשואים.

 בסמוך לאחר הקמת הממשלה תקבל הממשלה החלטה שתכנה: –א. הכותל 

 שעניינה הסדרי התפילה בכותל המערבי. 25.06.2017יום מ 2785. ביטול החלטה מספר 1

שעניינה אימוץ המלצות הצוות  31.01.2016מיום  1075. להביא ליישום החלטה מספר 2

המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי תוך קביעה כי לעניין הרכב המועצה ימנה 

 ם.נשי 3יו"ר הסוכנות את ששת נציגי הציבור בהם יהיו לפחות 



בסמוך לאחר הקמת הממשלה תקדם הממשלה תיקון לחור איסור הונאה  –ב. כשרות 

 בכשרות באופן שיהפוך את ישראל לאזור כשרות אחד, ושתכנו:

מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי(, התשע"ז  –הצעת חוק איסור הונאה בכשרות )תיקון 

2017 

 2תיקון סעיף 

, הקטע החל במילים "המכהן 2א2בסעיף  1983 –. בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג 1

 יימחק. –במקום" עד המילים "של מצרך" 

בסמוך לאחר הקמת הממשלה תקדם הממשלה תיקון לפקודת העדה הדתית באופן  –ג. גיור 

 שיאפשר גיור על ידי רבני ערים, ושתכנו:

 2021 -פ"א, הצעת החוק לתיקון פקודת העדה הדתית )המרה( )גיור על ידי רב עיר(, התש

 יבוא: 1הפקודה(, אחרי סעיף  –. בפקודת העדה הדתית )המרה) )להלן 1א 1הוספת סעיף 

-כהגדרתו בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם -א. בפקודה זו, "רב עיר" 1"הגדרות 

 בחוק האמור." 7, לקרבות רב אזורי כהגדרתו בסעיף 1980

 ( יבוא:1. בסעיף לפקידה, אחרי סעיף קטן )2 2תיקון סעיף 

)א( לעניין פקודה זו רואים רב עיר כראש הסניף המקומי של העדה הדתית היהודית 1"

  בשטח הרשות המקומית שבה הוא מכהן, לפי העניין.

 ב( רב עיר רשאי להקים בית דין לגיור בשטחי הרשות המקומית, לפי העניין.1)

רב עיר כי אדם נתקבל לעדה היהודית והמיר דתו ייחשב כתעודת אישור לצורך ג( אישור 1)

 פקודה זו ללא צורך בכל אישור נוסף.

בסמוך לאחר הקמת הממשלה תקדם הממשלה תיקון לחוק באופן  -ד. חוק המרכולים 

 שיבטל את סמכות שר הפנים להורות על סגירת עסקים בימי מנוחה שתכנו:

הרשויות המקומיות )ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר  הצעת חוק לתיקון דיני

 2021-פתיחתם וסגירתם על עסקים בימי מנוחה( התשפ"א

 -תיקון פקודת העיריות 

 יימחקו; –(, המילים "בכפוף להוראת כל דין" 20)249בסעיף    (1)

 בטל. –א 258סעיף    (2)

 יימחקו. –א 258א המילים 24בפקודת המועצות המקומיות בסעיף 

 -תיקון פקודת המועצות המקומיות 

 יימחקו. –א 258א המילים 24בפקודת המועצות המקומיות בסעיף 

בסמוך לאחר הקמת הממשלה תקדם הממשלה חקיקה שתכליתה  –ה. ברית הזוגיות 

 לאפשר לפסולי חיתון רישום רשמי כנושאים, שתכנה:



-ית זוגיות למנועי חיתוך בישראל( התשפ"אבר –הצעת חוק ברית הזוגיות לחסרי דת )תיקון 

2021 

 –תיקון שם החוק 

החוק העיקרי(, בשם החוק, אחרי  –)להלן  201-בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע

 "לחסרי דת" יבוא "ומנועי חיתון בישראל".

בני זוג שהם איש  –תימחק הגדרת "בני זוג  –בסעיף ההגדרות בחוק העיקרי  1תיקון סעיף 

 שה".ואי

 –לחוק העיקר  2בסעיף  2תיקון סעיף 

 אחרי "חסרי דת" יבוא "ומנועי חיתון בישראל";   (1)

 (, בסופו יבוא "או הם זוג שאינו רשאי להתחתן בישראל על פי כל דין".3בסעיף קטן )   (2)

. ככל שהסכם זה מצריך אישור מוסדות של מפלגת 'ישראל ביתנו' הוא יובא לאישורם 25

 בסמוך ובהקדם האפשרי.


