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מתפרסמת בזה הצעת חוק–יסוד מטעם הממשלה:

הצעת חוק־יסוד: הממשלה )תיקון מס' 10(

בחוק־יסוד:הממשלה1)להלןצחוקהיסוד(צבסעיף13א)ד()2(המילים"רישהלעניין1עתיקוןסעיף13א
מספרהשרים"ציימחקוע

25)א(לחוקהיסודצאחרי"סגןשראחד"יבוא"ואולםראשהממשלהרשאי2עתיקוןסעיף25 בסעיף
למנותכאמורשניסגנישרים"ע

אחריסעיף43אלחוקהיסודיבוא:3עהוספתסעיף43א1

"חילופיםבשל
התפזרותהכנסת
לפניגמרתקופת

כהונתה

בלילגרועמהוראותסעיפים13או־43אצחילופיםביןראש43א1ע
הממשלהוראשהממשלההחלופיייערכוצבהתאםלהוראות

סעיף13א)ז(ו–)ח(צגםבכלאחדמהמועדיםכמפורטלהלן:

יוםלאחרשהתקבלבכנסתצבקריאההשלישיתצחוק )1(
עלהתפזרותהכנסתלפניגמרתקופתכהונתהצלפיסעיף34

הצביעו השלישית שבקריאה ובלבד הכנסת2צ לחוק־יסוד:
בעדהחוקהאמורשניחבריהכנסתלפחותשהיומהסיעות
ששריהןהיומזוהיםכבעליזיקהלראשהממשלהבמועד
השבעתממשלתהחילופים;לענייןזהצלאיובאבמנייןחברי
השבעת במועד הכנסת חבר שהיה מי האמורים הכנסת

ממשלתהחילופיםולאהביעאמוןבה;

מאפייןמרכזישלממשלתחילופיםלפיסעיף  סעיף 1
13א)ג(לחוק־יסוד:הממשלה)להלןצחוקהיסוד(צ 
הואשכלשרוסגןשרבהמזוההכבעלזיקהלראשהממשלה
אולראשהממשלההחלופיעמאפייןמרכזינוסףהואשוויון
הכוחביןשניה"גושים"הפוליטייםשנוצריםעקבזיהויזהע
עלכןמורהסעיף13א)ד()1(לחוקהיסודצברישהשבוצכי
מספרהשריםהמזוהיםכבעליזיקהלראשהממשלהיהיה
שווהלמספרהשריםהמזוהיםכבעליזיקהלראשהממשלה
החלופיעעםזאתצחוקהיסודמתייחסגםלמצבשבושוויון
מספריכזהלאיהיהקייםצמכלטעםשהואצביןבשלבכינון
הממשלהוביןמאוחריותרבמהלךכהונתהעסעיף13א)ד()1(
לחוקהיסודקובעצבסיפהשבוצכללמשליםשלפיובמצב
כזהשלאי–שוויוןמספרי"תקבעהממשלהמנגנוןהצבעה
שלפיוכוחההצבעהשלכללהשריםבעליהזיקהלראש
הממשלהבממשלהיהיהשווהלכוחההצבעהשלכלל
השריםבעליהזיקהלראשהממשלההחלופיצאוכללים
לענייןאופןקבלתההחלטותשיבטיחויחסכאמור"עאלא
שלפיסעיף13א)ד()2(לחוקהיסודצכללמשליםזהחלרק
לגבימליאתהממשלהצואילולגביוועדותהשרים)בסייגים
מספריע שוויון המחייב הבסיסי הכלל רק חל מסוימים(
באופן נוספת גמישות חילופים לממשלת לאפשר כדי
פעילותהבאמצעותועדותשריםצמוצעצמצדאחדצלבטל

אתהחובההמחייבתשוויוןמספריכאמורביןחבריאותן
ועדותמקרבכלאחדמה"גושים"צומצדשניצלהחילגםעל
ועדותאלהאתהכללהמשליםהקבועבסעיף13א)ד()1(
לענייןהצורךבקביעתמנגנוןהצבעהאוכלליםלענייןאופן
קבלתההחלטותעכךציינתןביטוימעשילחלוקתהכוחות
השוויוניתביןשתיקבוצותהשריםצגםבמצביםשבהםצ
מטעמיםשוניםצלאניתןאוישקושילקייםשוויוןמספרי
בהרכבועדותהשריםצתוךשיובטחשוויוןבכוחההצבעה
לחוק 13א)ד()2( סעיף לפי כי יובהר "הגושים"ע שני של
היסודצההוראההקבועהבוצבתיקוניםהמוצעיםלעילצלא
תחוללגביועדותשריםשזהותחבריהןנקבעהבחוקצאם
החוקהאמוראינומאפשרלממשלהלמנותלהןחברים

נוספיםע

שר כל רשאי היסוד לחוק 25)א( סעיף לפי  סעיפים
הממונהעלמשרדלמנותלאותומשרדצבהליך  2 ו־4

מסויםהנקובבאותוסעיףצסגןשראחדעמוצע 
סגני שני למנות רשאי יהיה  הממשלה ראש כי לקבוע
שריםעזאתצכדילהעמידלרשותראשהממשלהידמסייעת
במסגרת והכול השוניםצ תפקידיו מילוי לצורך נוספת
או לסגן למסור לנכון הממשלה ראש שימצא העניינים

לסגניהשריםשימונוע

ס"חהתשס"אצעמ'158;התש"ףצעמ'34ע 1

ס"חהתשי"חצעמ'69ע 2
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ביוםהקובעכמשמעותובסעיף36אלחוק־יסוד:הכנסתצ )2(
אםלאהתקבלחוקהתקציבעדהיוםשקדםלוע"

בסעיף43ה)א(לחוקהיסודצאחרי"סגןשראחד"יבוא"ובמשרדראשהממשלהצשני4עתיקוןסעיף43ה
סגנישרים"ע

במקוםסעיף43חלחוקהיסודיבוא:5עהחלפתסעיף43ח

"מניעתכהונהשל
ראשהממשלה

וראשהממשלה
החלופיבממשלה

אחרת

הפסיקהממשלתחילופיםלכהןלפניתוםתקופתכהונתהצ43חע
לרבותבדרךשלהבעתאי–אמוןלפיסעיף28צלאיהיורשאים
ראשהממשלהוראשהממשלההחלופיבממשלתהחילופים
לעמודבראשותממשלהאחרתשזכתהלאמוןאותההכנסתצ

אולהיותחבריםבהע"

ביוםהקובעכמשמעותובסעיף36אלחוק־יסוד:הכנסתצ )2(
אםלאהתקבלחוקהתקציבעדהיוםשקדםלוע"

בסעיף43ה)א(לחוקהיסודצאחרי"סגןשראחד"יבוא"ובמשרדראשהממשלהצשני4ע
סגנישרים"ע

תיקוןסעיף43ה

החלפתסעיף43חבמקוםסעיף43חלחוקהיסודיבוא:5ע

"מניעתכהונהשל
ראשהממשלה

וראשהממשלה
החלופיבממשלה

אחרת

הפסיקהממשלתחילופיםלכהןלפניתוםתקופתכהונתהצ43חע
לרבותבדרךשלהבעתאי–אמוןלפיסעיף28צלאיהיורשאים
ראשהממשלהוראשהממשלההחלופיבממשלתהחילופים
לעמודבראשותממשלהאחרתשזכתהלאמוןאותההכנסתצ

אולהיותחבריםבהע"

43הלחוקהיסודקובעכימינויסגניהשרים סעיף
בממשלתהחילופיםייעשהבהתאםלזיקתהשרהממונה
האמור כי להבהיר מוצע החילופיםע ממשלת ובאישור
בסעיף43היחולגםעלמינוישניסגנישריםבמשרדראש

הממשלהע

13א בסעיף הגדרתה לפי חילופיםצ ממשלת  סעיף 3
מכהנים שבה ממשלה היא היסודצ לחוק 
לסירוגיןחברהכנסתשהרכיבאותהוחברהכנסתנוסףע
כזאתצ בממשלה משמעותי יסוד הוא החילופים ביצוע
מבחינהציבוריתופוליטיתעשניחבריהכנסתהאמורים
מושבעיםמראשלתפקידיהםצומועדהחילופיםאףהוא
נקבעומוצהרמראשבעתהשבעתהממשלהצוזאתכדי
להבטיחשההחלפהתיעשהבלאצורךבקבלתאמוןהכנסת
ובלאתלותברצונושלראשהממשלההמכהןראשוןלקיים
אתההסכמהלהחלפהעכדילהבטיחכיביצועהחילופים
חברי שהם הכנסתצ חברי תמיכת של בדרך יסוכל לא
שכיהן הממשלה ראש עם מזוהים היו ששריהן סיעות
לקבוע מוצע הכנסתצ להתפזרות חוק בהצעת ראשוןצ
מנגנוןהמבטיחכיבמקרהכזהיתבצעוחילופיםביןראש
הממשלהלביןראשהממשלההחלופיעכמוכןצמוצעלקבוע
חוקתקציבעד התקבל לא כיחילופיםיתקיימוגםאם
המועדהקובעלפיסעיף36אלחוק־יסוד:הכנסתעזאתכדי
התקציב חוק אי–קבלת שמא דומהצ לחשש מענה לתת

השנתיתשמשככלילסיכולביצועהחילופיםע

אי–אמון שעניינו היסודצ לחוק 43ח סעיף  סעיף 5 
בממשלתחילופיםצקובעלאמור: 

החליטההכנסתלהביעאי־אמוןבממשלתחילופים "43חע
ולהביעאמוןבממשלהאחרתצלפיסעיף28צלאיהיוראש
הממשלההחלופיבממשלתהחילופים הממשלהוראש
שבההובעאי־האמוןרשאיםלעמודבראשותהממשלה

האחרת"ע

הסעיףהאמורמשתלבבמערךהכוללשלההסדרים
הנוגעיםלממשלתחילופיםאשרמטרתםלהבטיחיציבות
ולצמצםאתהחששמפניסיכולההסכמהעלהחילופים
בדרכיםפרלמנטריותעוקפותעהסעיףמקטיןאתהתועלת
האישיתוהפוליטיתשתצמחלראשהממשלהאולראש
והקמת החילופים ממשלת מפירוק החלופי הממשלה
ממשלהחדשהבראשותוצתוךעקיפתהמחויבותשהתחייב
בעתהרכבתממשלתהחילופיםעואולםסעיף43חבנוסחו
היוםמתייחסרקלמצבשבוהממשלההחדשהתקוםבדרך
שלהבעתאי–אמוןלפיסעיף28לחוקהיסודעמוצעלהחליף
אתהוראתהסעיףהאמורכךשהואיתייחסלכלהמצבים
שבהםתיכוןממשלהחדשהבתקופתכהונתהשלאותה

הכנסתשבההוקמהממשלתהחילופיםע

עודמוצעלקבועכימישכיהןכראשהממשלהאו
כראשהממשלההחלופיבממשלתהחילופיםלאיוכללכהן
כשרבממשלההחדשהכאמורצולארקכראשהממשלהבהע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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