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חוק־יסוד: הממשלה )תיקון מס' 8 והוראת שעה(*
ספר החוקים 2795, י"ג באייר התש"ף, 7.5.2020

בחוק־יסוד:הממשלה1)להלן-חוקהיסוד(,בסעיףר-1פתיקוןסעיףר

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"ובממשלתחילופים-גםמראשממשלהחלופי"; )1(

-גםראש הממשלה"יבוא"ובממשלתחילופים אחרי"ראש )ב(, קטן בסעיף )2(
הממשלההחלופי";

סעיףקטן)ו(-בטלפ )3(

אחריסעיף13לחוקהיסודיבוא:2פהוספתסעיף13א

"כינוןממשלת
חילופים

בחוקיסודזה-13אפ )א(

החילופים יתבצעו שבו נקוב -תאריך החילופים" "מועד
ביןראשהממשלהלראשהממשלההחלופיוביןראש

הממשלההחלופילראשהממשלה;

יעמדו כהונתה שבתקופת ממשלה - חילופים" "ממשלת
בראשה,לסירוגין,חברהכנסתשהרכיבאתהממשלה

וחברהכנסתנוסף;

לכהן המיועד הכנסת חבר - החלופי" הממשלה "ראש
הכנסת וחבר חילופים בממשלת הממשלה כראש
שכיהןבאותהממשלתחילופיםכראשהממשלהלפני

החילופיםפ

יכול שתורכב הממשלה 13)ג(, בסעיף האמור אף על )ב(
שתהיהממשלתחילופיםלפיהוראותחוק־יסודזהפ

בממשלתחילופים,כלשרוסגןשריזוההכבעלזיקה )ג(
לראשהממשלהאולראשהממשלההחלופיפ

לראש)ד( זיקה כבעלי המזוהים השרים מספר )1(
הממשלהיהיהשווהלמספרהשריםהמזוהיםכבעלי
זיקהלראשהממשלההחלופי;ואולםלאהיהמספר
השריםשווהכאמור,תקבעהממשלהמנגנוןהצבעה
שלפיוכוחההצבעהשלכללהשריםבעליהזיקהלראש
הממשלהבממשלהיהיהשווהלכוחההצבעהשלכלל
השריםבעליהזיקהלראשהממשלההחלופי,אוכללים

לענייןאופןקבלתההחלטותשיבטיחויחסכאמורפ

השרים מספר לעניין רישה )1( פסקה הוראות )2(
שרים ועדות על למעט שרים, ועדות על גם יחולו
שזהותחבריהןנקבעהבחוק,אםהחוקהאמוראינו

מאפשרלממשלהלמנותלהןחבריםנוספיםפ

בלילגרועמהוראותסעיף13)ד(,משהורכבהממשלת )ה(
חילופים,תתייצבלפניהכנסת,תודיעעלהפרטיםשלהלן,

ותבקשהבעתאמון:

התקבלבכנסתביוםי"גבאיירהתש"ף)7במאי2020(]בישיבהשהחלהביוםי"אבאיירהתש"ף)רבמאי2020([; *
הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת-840,מיוםו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(,עמ'

16פ
ס"חהתשס"א,עמ'8ר1;התשע"ח,עמ'900פ 1
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הממשלה ראש וזהות הממשלה ראש זהות )1(
החלופי;

מועדהחילופים; )2(

זהותהשריםבעליהזיקהלראשהממשלהוזהות )3(
השריםבעליהזיקהלראשהממשלההחלופי;

ממשלתהחילופיםתיכוןמשהביעהבההכנסתאמוןומאותה
שעהייכנסוהשריםלכהונתםפ

משהביעההכנסתאמוןבממשלתחילופיםאוסמוךככל )ו(
האפשרלאחרמכן-

הצהרת הכנסת בפני הממשלה ראש יצהיר )1(
אמוניםזולגביתקופתכהונתוכראשהממשלהלפני
מועדהחילופיםולגביתקופתכהונתוכראשממשלה
מתחייב )השם( "אני החילופים: מועד לאחר חלופי
לעתיד החלופי הממשלה וכראש הממשלה כראש
לשמוראמוניםלמדינתישראלולחוקיה,למלאבאמונה
אתתפקידיכראשהממשלהוכראשהממשלההחלופי

ולקייםאתהחלטותהכנסת";

הכנסת בפני החלופי הממשלה ראש יצהיר )2(
הצהרתאמוניםזולגביתקופתכהונתוכראשממשלה
כהונתו תקופת ולגבי החילופים מועד לפני חלופי
כראשהממשלהלאחרמועדהחילופים:"אני)השם(
הממשלה וכראש החלופי הממשלה כראש מתחייב
לעתידלשמוראמוניםלמדינתישראלולחוקיה,למלא
באמונהאתתפקידיכראשהממשלההחלופיוכראש

הממשלהולקייםאתהחלטותהכנסת"פ

בלילגרועמהוראותסעיף13)ד(,הביעההכנסתאמון )ז(
בממשלתחילופים,בהגיעמועדהחילופיםייערכוהחילופים

באופןזה:

כהונתראשהממשלהתיפסקוראשהממשלה )1(
החלופייחלבכהונתוכראשהממשלה;

במועדזה,ובדבבד,מישכהונתוכראשממשלה )2(
נפסקהיחלבכהונתוכראשהממשלההחלופיפ

)ז(,אינהטעונה עריכתהחילופיםכאמורבסעיףקטן )ח(
נוספת אמונים והצהרת הכנסת של נוספת אמון הבעת
שלראשהממשלהוראשהממשלההחלופי,ולאיראואת
החילופיםכהתפטרותהממשלה,כהתפטרותראשהממשלה,
כהתפטרותראשהממשלההחלופיאוככינוןממשלהחדשהפ"

בסעיףר2לחוקהיסוד,סעיףקטן)ד(-בטלפ3פתיקוןסעיףר2

הוספתסעיפים
43אעד43ח

אחריסעיף43לחוקהיסודיבוא:4פ

הממשלה ראש וזהות הממשלה ראש זהות )1(
החלופי;

מועדהחילופים; )2(

זהותהשריםבעליהזיקהלראשהממשלהוזהות )3(
השריםבעליהזיקהלראשהממשלההחלופי;

ממשלתהחילופיםתיכוןמשהביעהבההכנסתאמוןומאותה
שעהייכנסוהשריםלכהונתםפ

משהביעההכנסתאמוןבממשלתחילופיםאוסמוךככל )ו(
האפשרלאחרמכן-

הצהרת הכנסת בפני הממשלה ראש יצהיר )1(
אמוניםזולגביתקופתכהונתוכראשהממשלהלפני
מועדהחילופיםולגביתקופתכהונתוכראשממשלה
מתחייב )השם( "אני החילופים: מועד לאחר חלופי
לעתיד החלופי הממשלה וכראש הממשלה כראש
לשמוראמוניםלמדינתישראלולחוקיה,למלאבאמונה
אתתפקידיכראשהממשלהוכראשהממשלההחלופי

ולקייםאתהחלטותהכנסת";

הכנסת בפני החלופי הממשלה ראש יצהיר )2(
הצהרתאמוניםזולגביתקופתכהונתוכראשממשלה
כהונתו תקופת ולגבי החילופים מועד לפני חלופי
כראשהממשלהלאחרמועדהחילופים:"אני)השם(
הממשלה וכראש החלופי הממשלה כראש מתחייב
לעתידלשמוראמוניםלמדינתישראלולחוקיה,למלא
באמונהאתתפקידיכראשהממשלההחלופיוכראש

הממשלהולקייםאתהחלטותהכנסת"פ

בלילגרועמהוראותסעיף13)ד(,הביעההכנסתאמון )ז(
בממשלתחילופים,בהגיעמועדהחילופיםייערכוהחילופים

באופןזה:

כהונתראשהממשלהתיפסקוראשהממשלה )1(
החלופייחלבכהונתוכראשהממשלה;

במועדזה,ובדבבד,מישכהונתוכראשממשלה )2(
נפסקהיחלבכהונתוכראשהממשלההחלופיפ

)ז(,אינהטעונה עריכתהחילופיםכאמורבסעיףקטן )ח(
נוספת אמונים והצהרת הכנסת של נוספת אמון הבעת
שלראשהממשלהוראשהממשלההחלופי,ולאיראואת
החילופיםכהתפטרותהממשלה,כהתפטרותראשהממשלה,
כהתפטרותראשהממשלההחלופיאוככינוןממשלהחדשהפ"

תיקוןסעיףר2בסעיףר2לחוקהיסוד,סעיףקטן)ד(-בטלפ3פ

הוספתסעיפיםאחריסעיף43לחוקהיסודיבוא:4פ
43אעד43ח
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"חילופיםביןראש
הממשלהלראש

הממשלההחלופי
שלאבמועד

החילופים

חדלראשהממשלהבממשלתחילופיםלכהןבתפקידו43אפ )א(
בתקופהשעדמועדהחילופים,יראואתהממשלהכאילו
התפטרה,ויחולולענייןכהונתהממשלהוראשהממשלה
הוראותהרציפותבסעיף30)ב(;ואולםבכלאחדמהמקרים
שלהלן,לאיראואתהממשלהכאילוהתפטרהויחולויתר

הוראותסעיףזה:

כהונתושלראשהממשלהנפסקהלפיסעיף18)ד(; )1(

ראשהממשלהבחרמיוזמתולהתפטרמהממשלה, )2(
לפיסעיף19;

ראשהממשלהנפטר,כאמורבסעיף20)א(; )3(

את למלא קבע, דרך הממשלה, מראש נבצר )4(
ימים 100 וחלפו בלבד, בריאותיות מסיבות תפקידו,

שבהםמכהןממלאמקוםבמקומו,לפיסעיף20)ב(;

ראשהממשלהבחרמיוזמתולהתפטרמהכנסת, )ר(
לפיסעיף21)א(פ

חדלראשהממשלהבממשלתחילופיםלכהןבתפקידו )ב(
מאחתהסיבותהמנויותבסעיףקטן)א(סיפה,בתקופהשעד

מועדהחילופים,יחולוהוראותסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(פ

ראשהממשלההחלופייכהןבמקומוכראשהממשלה )ג(
לפרקהזמןשראשהממשלההחלופיאמורהיהלכהןכראש
של כהונתה תקופת תום ועד החילופים ממועד ממשלה
הכנסת;הסתיימהתקופתכהונתושלראשהממשלההחלופי

כראשהממשלהכאמור,יחולוהוראותסעיףקטן)ד(פ

סעיף)ד( לפי בתפקידו לכהן הממשלה ראש חדל )1(
קטן)א()4(ומצבוהבריאותימאפשראתחזרתולתפקיד

-ישובלכהןבתפקידראשהממשלהפ

סעיף לפי בתפקידו לכהן הממשלה ראש חדל )2(
קטן)א()1(,)2(,)3(או)ר(,אושחדללכהןבתפקידולפי
סעיףקטן)א()4(ומצבוהבריאותילאמאפשראתחזרתו
לתפקיד-רשאיתסיעתולבחורחברכנסתמאותה
סיעה,והואיבקשמהכנסתהבעתאמוןלכהןבמקומו
שלראשהממשלהשכהונתוחדלהכאמור,והכולעד
שבועלפניסיוםתקופתכהונתושלראשהממשלה

החלופיכראשהממשלהפ

האמור הכנסת בחבר אמון הכנסת משהביעה )3(
)2(אוסמוךככלהאפשרלאחרמכן,יצהיר בפסקה
חברהכנסתבפניהכנסתהצהרתאמוניםכאמורבסעיף
13א)ו(או14,לפיהעניין,ויחללכהןכראשהממשלה
עםסיוםתקופתהכהונהשלמישחדללכהןכראש

הממשלהפ
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לאבחרההסיעהחברכנסתמאותהסיעהבמקומו )4(
שלראשהממשלהשחדללכהןכאמורבפסקה)2(עד
שבועלפניסיוםתקופתכהונתושלראשהממשלה
אושבחרההסיעהחברכנסתכאמוראךהכנסתלא
הביעהבואמוןעדלאותומועד-יראואתהממשלה

כאילוהתפטרה,ויחולוהוראותסעיף30פ

חדלראשהממשלהבממשלתחילופיםלכהןבתפקידו )ה(
מכלסיבהשהיאלאחרמועדהחילופים,יכהןראשהממשלה

החלופיבתפקידבמקומופ

חדלראשהממשלההחלופיבממשלתחילופים)ו( )1(
סיעתו רשאית החילופים, מועד עד בתפקידו לכהן
לבחורחברכנסתמאותהסיעה,והואיבקשמהכנסת
הבעתאמוןלכהןבמקומושלראשהממשלההחלופי
שכהונתוחדלהכאמור;משהביעההכנסתאמוןבחבר
הכנסתהאמוראוסמוךככלהאפשרלאחרמכן,יצהיר
אותוחברהכנסתבפניהכנסתהצהרתאמוניםכאמור
בסעיף13א)ו(,ויראואותוכראשהממשלההחלופי,לכל

דברוענייןפ

בחרהסיעתושלראשהממשלההחלופיבחבר )2(
הממשלה ראש במקום לכהן סיעה מאותה כנסת
החלופיכאמורבפסקה)1(,אךהכנסתלאהביעהבו
ראש של כהונתו תקופת סיום לפני שבוע עד אמון
הממשלהיראואתהממשלהכאילוהתפטרהויחולו

הוראותסעיף30פ

ראשהממשלה
החלופי-ממלא

מקוםראש
הממשלה

ראשהממשלההחלופיבממשלתחילופיםיהיהממלאמקום43בפ
ראשהממשלהלפיסעיףר)ד(,ולאימונהלראשהממשלה

ממלאמקוםאחרפ

העברהמכהונה
שלראשהממשלה

החלופי

עלאףהאמורבסעיף22)ב(,ראשהממשלהבממשלתחילופים43גפ
אינורשאילהעביראתראשהממשלההחלופימכהונתופ

שריםבממשלת
חילופים

עלאףהאמורבסעיף22)ב(,ראשהממשלהבממשלת43דפ )א(
חילופיםאינורשאילהעבירמכהונתושרבעלזיקהלראש

הממשלההחלופי,בלאהסכמתראשהממשלההחלופיפ

ראשהממשלההחלופיבממשלתחילופיםרשאי,לאחר )ב(
שהודיעלממשלהעלכוונתולעשותכן,להעבירמכהונתושר
בעלזיקהאליו,ויחולולענייןזההוראותסעיף22)ב(,בשינויים

המחויביםפ

ממלאמקוםשלשרבממשלתחילופיםלפיסעיף24)א(, )ג(
יהיהשרבעלזיקהזההלזושלהשרשאתמקומוהואממלאפ

לאבחרההסיעהחברכנסתמאותהסיעהבמקומו )4(
שלראשהממשלהשחדללכהןכאמורבפסקה)2(עד
שבועלפניסיוםתקופתכהונתושלראשהממשלה
אושבחרההסיעהחברכנסתכאמוראךהכנסתלא
הביעהבואמוןעדלאותומועד-יראואתהממשלה

כאילוהתפטרה,ויחולוהוראותסעיף30פ

חדלראשהממשלהבממשלתחילופיםלכהןבתפקידו )ה(
מכלסיבהשהיאלאחרמועדהחילופים,יכהןראשהממשלה

החלופיבתפקידבמקומופ

חדלראשהממשלההחלופיבממשלתחילופים)ו( )1(
סיעתו רשאית החילופים, מועד עד בתפקידו לכהן
לבחורחברכנסתמאותהסיעה,והואיבקשמהכנסת
הבעתאמוןלכהןבמקומושלראשהממשלההחלופי
שכהונתוחדלהכאמור;משהביעההכנסתאמוןבחבר
הכנסתהאמוראוסמוךככלהאפשרלאחרמכן,יצהיר
אותוחברהכנסתבפניהכנסתהצהרתאמוניםכאמור
בסעיף13א)ו(,ויראואותוכראשהממשלההחלופי,לכל

דברוענייןפ

בחרהסיעתושלראשהממשלההחלופיבחבר )2(
הממשלה ראש במקום לכהן סיעה מאותה כנסת
החלופיכאמורבפסקה)1(,אךהכנסתלאהביעהבו
ראש של כהונתו תקופת סיום לפני שבוע עד אמון
הממשלהיראואתהממשלהכאילוהתפטרהויחולו

הוראותסעיף30פ

ראשהממשלה
החלופי-ממלא

מקוםראש
הממשלה

ראשהממשלההחלופיבממשלתחילופיםיהיהממלאמקום43בפ
ראשהממשלהלפיסעיףר)ד(,ולאימונהלראשהממשלה

ממלאמקוםאחרפ

העברהמכהונה
שלראשהממשלה

החלופי

עלאףהאמורבסעיף22)ב(,ראשהממשלהבממשלתחילופים43גפ
אינורשאילהעביראתראשהממשלההחלופימכהונתופ

שריםבממשלת
חילופים

עלאףהאמורבסעיף22)ב(,ראשהממשלהבממשלת43דפ )א(
חילופיםאינורשאילהעבירמכהונתושרבעלזיקהלראש

הממשלההחלופי,בלאהסכמתראשהממשלההחלופיפ

ראשהממשלההחלופיבממשלתחילופיםרשאי,לאחר )ב(
שהודיעלממשלהעלכוונתולעשותכן,להעבירמכהונתושר
בעלזיקהאליו,ויחולולענייןזההוראותסעיף22)ב(,בשינויים

המחויביםפ

ממלאמקוםשלשרבממשלתחילופיםלפיסעיף24)א(, )ג(
יהיהשרבעלזיקהזההלזושלהשרשאתמקומוהואממלאפ



ספרהחוקיםר279,י"גבאיירהתש"ף,2020פרפ7 38

עלאףהאמורבסעיף24)ב(,חדלשרבממשלתחילופים )ד(
לכהןאושנבצרממנוזמניתלמלאאתתפקידו,ימלאאת
שר או החלופי הממשלה ראש הממשלה, ראש התפקיד
אחרשתקבעהממשלהלפיהצעתראשהממשלהאוראש

הממשלההחלופי,והכולבהתאםלזיקתהשרהאמורפ

הוראותסעיף24)ב(לאיחולועלראשממשלהחלופי )ה(
שחדללכהןאונבצרממנוזמניתלמלאאתתפקידופ

רשאית חילופים ממשלת ר1, בסעיף האמור אף על )ו(
ראשהממשלהאו הצעת עלפי לממשלה נוסף לצרףשר
ראשהממשלההחלופי,והכולבכפוףלהוראותסעיף13א)ד(;
על כך, על תודיע כאמור שר לצרף הממשלה החליטה
תפקידושלהשרהנוסףועלזיקתולראשהממשלהאולראש
הממשלההחלופילכנסת;עםאישורההודעהעלידיהכנסת
ייכנסהשרהנוסףלכהונתווסמוךככלהאפשרלאישוריצהיר

אתהצהרתהאמוניםפ

סגנישרים
בממשלתחילופים

חילופים43הפ בממשלת שר ר2)א(, בסעיף האמור אף על )א(
מביןחברי משרד, לאותו למנות רשאי משרד על הממונה
ראש או הממשלה ראש בהסכמת אחד, שר סגן הכנסת,
הממשלההחלופי,בהתאםלזיקתהשרהממונהובאישור
מינויו על לכנסת הממשלה בהודעת החילופים; ממשלת
שלסגןהשר,תודיעהממשלהעלזיקתושלסגןהשרלראש

הממשלהאולראשהממשלההחלופיפ

עלאףהאמורבסעיף26)3(- )ב(

ראשהממשלהרשאילהפסיקאתכהונתושל )1(
סגןשרבעלזיקהאליו,בלבד,וראשהממשלההחלופי
רשאילהפסיקאתכהונתושלסגןשרבעלזיקהאליו,

בלבד;

שראינורשאילהפסיקאתכהונתושלסגןשר )2(
שמינה,אםזיקתושלסגןהשרשונהמזיקתושלהשרפ

סמכותראש
הממשלהלפזראת

הכנסתבממשלת
חילופים

סמכותראשהממשלהבממשלתחילופיםלפזראתהכנסת43ופ
בצולפיסעיף29)א(טעונהאתהסכמתראשהממשלההחלופיפ

מעמדושלראש
הממשלההחלופי

דיןראשהממשלההחלופיבממשלתחילופיםכדיןראש43זפ )א(
הממשלהלפיסעיפים23,18,17)ג(ו־31)א(פ

הממשלה ראש חדל )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
החלופיבממשלתחילופיםלכהןבתפקידולפיסעיף18)ד(-

לאיראואתהממשלהכאילוהתפטרהפ

אי־אמוןבממשלת
חילופים

החליטההכנסתלהביעאי־אמוןבממשלתחילופיםולהביע43חפ
אמוןבממשלהאחרת,לפיסעיף28,לאיהיוראשהממשלה
וראשהממשלההחלופיבממשלתהחילופיםשבההובעאי־

האמוןרשאיםלעמודבראשותהממשלההאחרתפ"
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בתקופתכהונתהשלהכנסתהעשריםושלושיקראואתחוקהיסודכך:רפהוראתשעה

בסעיףר2)א(,אחרי"סגןשראחד"יבוא"אושניסגנישרים"; )1(

בסעיף43א- )2(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"ועדתוםתקופתכהונתהשלהכנסת"יבוא"לפיסעיף )א(
8אלחוק־יסוד:הכנסת";

בסעיףקטן)ו()2(,במקום"יראואתהממשלהכאילוהתפטרהויחולוהוראות )ב(
סעיף30",יבוא:

אםעשרהחבריהכנסתמהסיעותשהשריםשלהןהיובעליזיקה ")א(
לראשהממשלההחלופיבמועדהשבעתהממשלהלאהביעובואמון-

ימשיךראשהממשלהבכהונתואףלאחרמועדהחילופים;

אםעשרהחבריהכנסתמהסיעותשהשריםשלהןהיובעליזיקה )ב(
לראשהממשלהבמועדהשבעתהממשלהלאהביעובואמון-יראואת

הממשלהכאילוהתפטרהויחולוהוראותסעיף30;

התקיימוהנסיבותהאמורותבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(יחד-יחולו )ג(
הוראותפסקתמשנה)א(;

לענייןפסקהזו,"אי־הבעתאמון"-לרבותאי־הצבעהאוהצבעה )ד(
שאינההבעתאמוןפ";

בסעיף43ד,בסופויבוא: )3(

באישור להחליט, רשאית חילופים ממשלת ר)ג(, בסעיף האמור אף על ")ז(
הכנסת,כיבמשרדשממונהעליושריתמנהשרנוסף,שיהיהאחראי,בכפוף
לשרשממונהעלהמשרד,לתחומיםמסוימיםבתחומיפעילותהמשרד,והכול
בהתאםלתנאיםשנקבעובהחלטתהממשלה,ובהסכמתראשהממשלהוראש
הממשלההחלופיובכפוףלהוראותסעיף13א)ד(;החליטההממשלהעלמינוי
שרכאמור,תודיעלכנסתעלהמינוי,עלהתחומיםשנמסרולאחריותהשרהנוסף
ועלזיקתולראשהממשלהאולראשהממשלההחלופי;עםאישורההודעהעל
ידיהכנסתייכנסהשרהנוסףלכהונתווסמוךככלהאפשרלאישוריצהיראת

הצהרתהאמוניםפ";

בסעיף43ה)א(,אחרי"סגןשראחד"יבוא"אושניסגנישרים";)4(

אחריסעיף43זיבוא: )ר(

"התפזרותהכנסת
-הוראתשעה

נתקבלחוקעלהתפזרותהכנסתלפניגמרתקופתכהונתה43ז1פ
לפיסעיף34לחוק־יסוד:הכנסת,והצביעובעדולפחותעשרה
מהסיעות הממשלה, השבעת במועד שהיו, הכנסת חברי
חוק קבלת במועד שמכהן למי זיקה בעלי היו ששריהן
התפזרותהכנסתכראשהממשלהבממשלתחילופים,תיפסק
יכהן החלופי וראשהממשלה ראשהממשלה של כהונתו

כראשהממשלהעדשתיכוןממשלהחדשהפ"

תיקוןחוק־יסוד:
הכנסת-מס'48

-הוראתשעה

בתקופתכהונתהשלהכנסתהעשריםושלוש,יקראואתחוק־יסוד:הכנסת2כך:6פ

אחריסעיף8יבוא: )1(

הוראתשעהבתקופתכהונתהשלהכנסתהעשריםושלושיקראואתחוקהיסודכך:רפ

בסעיףר2)א(,אחרי"סגןשראחד"יבוא"אושניסגנישרים"; )1(

בסעיף43א- )2(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"ועדתוםתקופתכהונתהשלהכנסת"יבוא"לפיסעיף )א(
8אלחוק־יסוד:הכנסת";

בסעיףקטן)ו()2(,במקום"יראואתהממשלהכאילוהתפטרהויחולוהוראות )ב(
סעיף30",יבוא:

אםעשרהחבריהכנסתמהסיעותשהשריםשלהןהיובעליזיקה ")א(
לראשהממשלההחלופיבמועדהשבעתהממשלהלאהביעובואמון-

ימשיךראשהממשלהבכהונתואףלאחרמועדהחילופים;

אםעשרהחבריהכנסתמהסיעותשהשריםשלהןהיובעליזיקה )ב(
לראשהממשלהבמועדהשבעתהממשלהלאהביעובואמון-יראואת

הממשלהכאילוהתפטרהויחולוהוראותסעיף30;

התקיימוהנסיבותהאמורותבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(יחד-יחולו )ג(
הוראותפסקתמשנה)א(;

לענייןפסקהזו,"אי־הבעתאמון"-לרבותאי־הצבעהאוהצבעה )ד(
שאינההבעתאמוןפ";

בסעיף43ד,בסופויבוא: )3(

באישור להחליט, רשאית חילופים ממשלת ר)ג(, בסעיף האמור אף על ")ז(
הכנסת,כיבמשרדשממונהעליושריתמנהשרנוסף,שיהיהאחראי,בכפוף
לשרשממונהעלהמשרד,לתחומיםמסוימיםבתחומיפעילותהמשרד,והכול
בהתאםלתנאיםשנקבעובהחלטתהממשלה,ובהסכמתראשהממשלהוראש
הממשלההחלופיובכפוףלהוראותסעיף13א)ד(;החליטההממשלהעלמינוי
שרכאמור,תודיעלכנסתעלהמינוי,עלהתחומיםשנמסרולאחריותהשרהנוסף
ועלזיקתולראשהממשלהאולראשהממשלההחלופי;עםאישורההודעהעל
ידיהכנסתייכנסהשרהנוסףלכהונתווסמוךככלהאפשרלאישוריצהיראת

הצהרתהאמוניםפ";

בסעיף43ה)א(,אחרי"סגןשראחד"יבוא"אושניסגנישרים";)4(

אחריסעיף43זיבוא: )ר(

"התפזרותהכנסת
-הוראתשעה

נתקבלחוקעלהתפזרותהכנסתלפניגמרתקופתכהונתה43ז1פ
לפיסעיף34לחוק־יסוד:הכנסת,והצביעובעדולפחותעשרה
מהסיעות הממשלה, השבעת במועד שהיו, הכנסת חברי
חוק קבלת במועד שמכהן למי זיקה בעלי היו ששריהן
התפזרותהכנסתכראשהממשלהבממשלתחילופים,תיפסק
יכהן החלופי וראשהממשלה ראשהממשלה של כהונתו

כראשהממשלהעדשתיכוןממשלהחדשהפ"

תיקוןחוק־יסוד:בתקופתכהונתהשלהכנסתהעשריםושלוש,יקראואתחוק־יסוד:הכנסת2כך:6פ
הכנסת-מס'48-

הוראתשעה אחריסעיף8יבוא: )1(

ס"חהתשי"ח,עמ'69;התשע"ח,עמ'636פ 2
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"מועדהבחירות
לכנסתהעשרים

וארבע

העשרים8אפ לכנסת הבחירות ,8 בסעיף האמור אף על )1(
וארבעיהיוביוםג'הראשוןשלאחרתוםשלוששניםמיום
כינוןהממשלההשלושיםוחמש)בסעיףזה-מועדהבחירות(פ

הכנסתרשאית,בהחלטהשתתקבלברובחבריה,לקבוע, )2(
לאיאוחרמ־100ימיםלפנימועדהבחירות,כיבשלסמיכות
הבחירות יידחו זיכרון, או מועד חג, ליום הבחירות מועד

למועדשתקבעואינומאוחרמ־14ימיםממועדהבחירותפ

)1(כדילמנועמהכנסתהעשרים איןבהוראותפסקה )3(
ושלושלהתפזרלפניגמרתקופתכהונתהבדרךשלקבלת
חוקלפיסעיף34,ברובחבריהכנסת;איןבאמורכדילגרוע

מהוראותסעיף43ז1לחוק־יסוד:הממשלהפ";

בסעיף36א,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

בממשלתחילופים- ")ג(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו־)ב(,לאהתקבלחוקהתקציב )1(
לשנת2022עדמועדהחילופים,יהיההיוםהקובעשישהחודשיםמיום
תחילתשנתהכספים2022;התפזרההכנסתבשלאי־קבלתחוקהתקציב
במועד המכהן הממשלה ראש בתפקידו יישאר כאמור, הקובע ביום

התפזרותהכנסתעדשתיכוןממשלהחדשה;

בסעיףקטןזה,"ממשלתחילופים","ראשהממשלההחלופי"ו"מועד )2(
החילופים"-כהגדרתםבסעיף13אלחוק־יסוד:הממשלהפ"

איןלשנותאתהוראותסעיפים1)1(ו־)2(,4,2עד6וסעיףזהאלאברובשלשבעים7פנוקשותסעיפים )א(
חבריהכנסת;הרובהדרושלפיסעיףזהיהאדרושלהחלטותמליאתהכנסתבקריאה
הראשונה,בקריאההשנייהובקריאההשלישית;לענייןסעיףזה,"שינוי"-ביןמפורש

וביןמשתמעפ

הוראותסעיףזהיעמדובתוקפןבתקופתכהונתהשלהכנסתהעשריםושלושפ )ב(

החליטההכנסתהעשריםושלושלבטלאתסעיף8אלחוק־יסוד:הכנסתכנוסחו )ג(
בחוק־יסודזה,ובכללזהלשנותהסדרהקבועבחוקיסודזההקשורלביטולכאמור,יהא
הרובהדרושלקבלתחוקיסודהקובעהוראותאלההרובהקבועבסעיףקטן)א(;הוראות
כאמוריכולשיחוקקולאיאוחרמשישהחודשיםלפנימועדהבחירותלפיסעיף8א)1(

לחוק־יסוד:הכנסתפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

נץ ג  ן י מ ני ב
יושבראשהכנסת
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חוק ממשלת חילופים )תיקון חקיקה והוראת שעה(, התש"ף-2020*

תיקוןחוק
הממשלה-מס'13

בחוקהממשלה,התשס"א-1-12001פ

אחריסעיף1יבוא: )1(

בחוקזה,"ממשלתחילופים","ראשהממשלההחלופי"ו"מועד1אפ"הגדרות
החילופים"-כהגדרתםבסעיף13אלחוק־יסוד:הממשלהפ";
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