
 כחול לבןאליציוני עם ההסכם הקו

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

לפיד מבקש להקים ממשלה שתכלול גם את סיעת כחול לבן וסיעת כחול לבן מבקשת 

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

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

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

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

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

כלכלי, וזאת על מנת לשפר ממשלת האחדות שתקום תתמקד בפעולותיה בתחום האזרחי וה

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

 מיום כינונה לאישורו של תקציב המדינה לשנים הקרובות;

ממשלת האחדות תתמקד בנושאים הרבים המשותפים לכלל אזרחי המדינה בתחום 

לאיחוי השסעים בין רכיביה השונים של הביטחון, הבריאות והכלכלה. הממשלה תפעל 

החברה הישראלית, תשאף לקידום השלום, לחיזוק הדמוקרטיה, לשמירה על שלטון החוק 

ומערכת המשפט, וכל זאת ברוח מגילת העצמאות. הממשלה תקיים שוויון זכויות מלא לכל 

 אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין.

לשם כך תוביל הממשלה תוכניות שונות שתכליתן להוציא את מדינת ישראל מהמשבר 

 הכלכלי אליו נקלעה, יחד עם שאר מדינות העולם;

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

 , בראשות ח"כ יאיר לפיד.36-תוקם ממשלת אחדות היא הממשלה ה   .1

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 בנספח ג להסכם זה; הקואליציה תפעל 

ח ד' להסכם זה; ובהתאם ללוחות בהתאם לנספח דרכי עבודת הקואליציה המצ"ב כנספ

 הזמנים המצורפים כנספח ה' להסכם זה.

ידוע לכחול לבן, כי בין יש עתיד וסיעת ימינה, נחתם הסכם קואליציוני )מצ"ב; להלן;    .3

 26-29הסכם היסוד(, המחייב את כלל הסיעות המרכיבות את הקואליציה למעט סעיפים 

ת כחול לבן תשתייך לגוש "יש עתיד" ובמעמד להסכם היסוד המוחרגים מהסכמה זו. סיע

החלופי יאיר   השבעת הממשלה יוצהר כי השרים מטעמה יהיו בעלי זיקה לראש הממשלה

 לפיד.

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

 שנתי.

יה, תהיה מחויבת סיעת כחול לבן תתמוך בהקמת הממשלה, תהיה חלק מהקואליצ   .5

להחלטות הממשלה והנהלת הקואליציה, ותתמוך במהלכיהן בכנסת, בהתאם לנספח דרכי 

 עבודת הקואליציה.



מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סיעת כחול לבן מתחייבת לתמוך במהלכי הקואליציה    .6

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

 בוועדות השונות.ו

סיעת כחול לבן תפעל לכל אורך חיי הממשלה להבטחת קיומה, ובכלל זאת בתמיכה    .7

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

הסיעות השותפות להסכם זה מסכימות לפעול במשותף לקידום חקיקה בנושאי דת    .8

מה ציבורית רחבה. הסיעות יתמכו במשותף בכל הליכי החקיקה ומדינה לגביהן יש הסכ

 שתקודם בהתאם ללוחות הזמנים כאמור בנספח ב'.

 . לא תצורף סיעה נוספת לממשלה ללא הסכמת סיעת 'כחול לבן'.9

 . מטעם סיעת 'כחול לבן' יכהנו כשרים:1

 א. שר הביטחון, שיכהן גם כסגן ראש הממשלה.

 ב. שר התרבות והספורט.

 שרת העלייה והקליטה. ג.

 ד. שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה.

 . מטעם סיעת 'כחול לבן' יכהנו בכנסת:11

 א. סגן יושב ראש הכנסת

 ב. יושב ראש וועדת הכלכלה

 ג. יושב ראש הוועדה לפניות הציבור

ד. חבר בוועדות החוץ והביטחון ובכלל זה חבר בוועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ 

 ן וחבר בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.והביטחו

 . שר מסיעת כחול לבן יהיה חבר בוועדות השרים הבאות:12

 שר הביטחון –א. ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי )קבינט המדיני ביטחוני( 

 ב. וועדת שרים לענייני חברה וכלכלה )קבינט החברתי כלכלי(

 ג. וועדת שרים לענייני חקיקה

 ם לעליה וקליטה, יכהן גם כיו"ר הוועדה.ד. וועדת השרי

 וועדת השרים לטקסים וסמלים, יכהן גם כיו"ר הועדה.

 . הצדדים מסכימים על העברת סמכויות ואגפים כדלקמן:13

 א. רשות החדשנות תוכפף למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה.

 המטה לטקסים ולאירועים ממלכתיים יוכפף למשרד התרבות והספורט. –ב. מרכז ההסברה 



. לא תקודם חקיקת יסוד חדשה ולא יתוקנו חוקי היסוד הקיימים אלא בהסכמת כלל סיעות 14

 הקואליציה.

. הצדדים מתחייבים לשמור על זכותה היהודית של מדינת ישראל ולעודד עליה של יהודים 15

תבל. כמו כן, יפעלו הצדדים לחזק את הקשר עם העם היהודי בתפוצות.  מכל קצוות

 הממשלה תפעל להעלאת יהודי אתיופיה בתוך שלוש שנים.

 . תוקם ועדת חקירה ממלכתית לחקירת האסון במירון.16

 . הממשלה תפעל לרווחתם הכלכלית ולביטחונם של תושבי אשקלון ויישובי העוטף.17

הצעת חוק להסדרת הטיפול במצבי חירום לאומיים, אשר הממשלה תפעל לחוקק  .18

תעניק מענה הגון, נכון וראוי לאתגרי המדינה בכלל ומצבי החירום הנגרמים על ידי הטבע או 

  האם בפרט.

הממשלה תפעל לתקצב את תוכנית ממדים ללימודים באמצעות הקרן לחיילים  .19

  משוחררים.

חון והאוצר במטרה להגיע לסיכום תקציב רב עם הקמת הממשלה ידונו משרדי הביט .20

שנתי אשר יאפשר לצה"ל מוכנות, תר"ש ויציבות כדי להתמודד עם האתגרים הביטחוניים 

 בשנים הקרובות.

הממשלה מתחייבת לקדם ולתקצב את תוכנית מעבר אמ"ן לנגב, בדגש על הצרכים  .21

  ר והתחבורה.התחבורתיים על פי סיכומים שיהיו בין משרדי הביטחון, האוצ

הצדדים מתחייבים לפעול על מנת לקדם תוכניות לאומיות אשר יתמכו בצרכים  .22

  הייחודים של האוכלוסייה הערבית וכן האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית.

הממשלה תפנה תקציבים ייעודיים למימון תוכניות שבת ישראלית, תוכנית המאמנים  .23

  ותוכנית ניצני ספורט.

ם מסכימים כי לאחר הקמת הממשלה תקדם הממשלה תיקון לחוק איסור הצדדי .24

  הונאה בכשרות באופן שיהפוך את ישראל לאזור כשרות אחד.

הצדדים להסכם זה מתחייבים לפעול בכל הכלים העומדים לרשותם על מנת לקדם  .25

חיתון,  את זכויות הקהילה הגאה בישראל. בכלל זה פתרון למעמד הזוגי של בני זוג מנועי

 לרבות בני זוג מאותו מין, כך שיוכרו כנשואים.

 הצדדים מסכימים לקדם ולתקצב תוכנית לאומית לחיזוק ופיתוח הצפון. .26

הצדדים להסכם זה מתחייבים לפעול בכל הכלים העומדים לרשותם על מנת לקדם  .27

  תחבורה ציבורית בשבת.

העומדים לרשותם על מנת לקדם  . הצדדים להסכם זה מתחייבים לפעול בכל הכלים28

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

 פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה(, כך שיהיה אפשר לפתוח מרכולים בשבת.

ת, . הצדדים יפעלו בכל כוחם לטובת קיום ערך השוויון, צמצום הפערים בחברה הישראלי29

 מתן הזדמנות לכל ילד וילדה להצליח ולהגדלת הערבות ההדדית בין מרכיביה.



 2785. בסמוך לאחר הקמת הממשלה תקבל הממשלה החלטה שתכנה: ביטול החלטת 30

 שעניינה הסדרי התפילה בכותל המערבי. 25.06.2017מיום 

ם( ובתי הספר . הצדדים יפעלו כדי לחזק את מעמדם של החינוך המשלב )דתיים וחילוני31

 המכילים )תלמידים לחינוך מיוחד ותלמידים מהחינוך הרגיל שלומדים ביחד(.

)ב( לחוק יסוד" הממשלה ובסמכותו 22. ראש הממשלה לא ישתמש בסמכותו על פי סעיף 32

( לחוק יסוד: הממשלה ככל שמדובר בשר מסיעת "כחול לבן" אלא לאחר 3)26על פי סעיף 

 לבון" וקבלת הסכמתו.התייעצות עם יו"ר "כחול 

. התבקש ראש הממשלה על ידי יו"ר "כחול לבן" להפסיק את כהונתו של שר הנמנה על 33

סיעת "כחול לבן" ו/או למנות שר אחר במקומו, יפעל ראש הממשלה בהתאם לבקשה זו ועל 

 פי הסמכות המוקנית לו בחוק.

א יובא לאישורם בסמוך . ככל שהסכם זה מצריך אישור מוסדות של מפלגת כחול לבן הו34

 ובהקדם האפשרי.


