
 הסכם קואליציוני לכינון ממשלת אחדות 

 _________ שנערך ונחתם ביום 

 תשפ"א  בסיון, _______

   בין

 "(יש עתיד "  –)להלן   24-בכנסת ה  יש עתידסיעת 

 - לבין 

 "(מרצ"  –)להלן   מרצ סיעת

 המדינה הטיל על ח"כ יאיר לפיד את המנדט להרכבת ממשלה;   שיאונהואיל 

מבקשת להימנות על    מרצוסיעת    מרצוהואיל וח"כ לפיד מבקש להקים ממשלה שתכלול את סיעת  

 הסיעות המרכיבות את הממשלה; 

פוליטי  ווהואיל     כשנתיים, מזה    קשה ולחוסר יציבות שלטוני  חריף  מדינת ישראל נקלעה למשבר 

ממשבר הקורונה מעמידה את המשק הישראלי בפני אתגרים כלכליים יוצאי דופן   אהוהואיל והיצי

לאלתר מתפקדת  ממשלה  הקמת  הדורשים  ובמורכבותם  הקמת  הצדדים  החליטו    ,בהיקפם  על 

אחדות ה  ממשלת  הכנסת  כהונת  אורך  לכל  שתתמוך    24  - שתפעל  בכנסת  קואליציה  לקיים  וכן 

 ;בממשלה

על מנת לשפר את  וזאת    ,תתמקד בפעולותיה בתחום האזרחי והכלכלישתקום  ממשלת האחדות  

כינונה  יום  תביא בתוך זמן קצר מו  כלל הקבוצות והמגזרים,המנויים על    רווחתם של אזרחי ישראל

   ;לשנים הקרובותמדינה  התקציב  ו שללאישור 

האחדותממשל המדינה  ת  אזרחי  לכלל  המשותפים  הרבים  בנושאים  הביטחון,    תתמקד  בתחום 

,  השונים של החברה הישראלית  התפעל לאיחוי השסעים בין רכיביהבריאות והכלכלה. הממשלה  

,  דת  הבדל  בלי  אזרחיה  לכל מלא  תזכויו  ןשוויוותקיים    לחיזוק הדמוקרטיה ברוח מגילת העצמאות

ישראל מהמשבר  מדינת  כניות שונות שתכליתן להוציא את  ות הממשלה  תוביל  לשם כך  .  ומין  גזע

 ; יחד עם שאר מדינות העולם  ,אליו נקלעה הכלכלי 



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

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

 .  וח"כ נפתלי בנט. הממשלה תיכון כממשלת חילופים

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

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

זה  'ב  כנספח מצ"ב  ה זה;    1ג'  -  'גנספח  כהמצ"ב  חקיקה  תקודם    ;להסכם  להסכם 

להסכם זה;   'דכנספח  בהתאם לנספח דרכי עבודת הקואליציה המצ"ב  הקואליציה תפעל  

 להסכם זה.  'הכנספח  ובהתאם ללוחות הזמנים המצורפים 

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

הקואליציה היסוד את  המרכיבות  הסיעות  כלל  את  המחייב    31  -   28סעיפים  למעט    "(, 

זו.  מהסכמה  המוחרגים  היסוד  ובמעמד    להסכם  עתיד"  יש  ל"גוש  תשתייך  מרצ  סיעת 

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

 לפיד.    

 
 ר יסמיך את הממשלה להגיש תקציב דו שנתי. הצדדים מסכימים לתקן את החוק באופן אש .4

 
תתמוך בהקמת הממשלה, תהיה חלק מהקואליציה, תהיה מחויבת להחלטות  '  מרצ'סיעת   .5

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

   הקואליציה. 

 
מהאמור   .6 לגרוע  בכנסת, '  מרצ'סיעת  לעיל,  מבלי  הקואליציה  במהלכי  לתמוך  מתחייבת 

המועמדים    להצביע של  בחירתם  הקואליציהבעד  בכנסת    מטעם  השונים,  לתפקידים 

   ובוועדות השונות. 

 
תפעל לכל אורך חיי הממשלה להבטחת קיומה, ובכלל זאת בתמיכה בתקציבי  '  מרצ'סיעת   .7

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

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

כל הליכי החקיקה שתקודם  ציבורית רחבה. הסיעות יתמכו במשותף בלגביהן יש הסכמה  

 '. הבנספח בהתאם ללוחות הזמנים כאמור 

 



  . 'מרצ' סיעת לא תצורף סיעה נוספת לממשלה ללא הסכמת  .9

 
 יכהנו כשרים:' מרצ'מטעם סיעת  .10

 ר הבריאות ש .א

 ה להגנת הסביבה )שתכהן גם כיו"ר ועדת השרים להגנת הסביבה( שרה .ב

 השר לשיתוף פעולה איזורי  .ג

 
 יכהנו בכנסת: ' מרצ'מטעם סיעת  .11

 ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות יו"ר   .א

 יו"ר ועדת משנה בוועדת החוץ והביטחון  .ב

 יו"ר הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל   .ג

וביטחון .ד חוץ  כספים,  הבאות:  בוועדות  חשאיים(  חבר  לשירותים  המשנה  ,  )ובוועדת 

 ובשאר הוועדות לפי המפתח הקואליציוני   פנים

 סגן יו״ר כנסת.  .ה

 
 שר מסיעת מרצ יהיה חבר בוועדות השרים הבאות:  .12

 

 מדיני ביטחוני(הועדת שרים לענייני ביטחון לאומי )קבינט   .א

 (כלכלי  חברתי ה חברה וכלכלה )קבינט  לענייני  וועדת שרים .ב

 וועדת שרים לענייני חקיקה  .ג

 

חדשה ולא יתוקנו חוקי היסוד הקיימים אלא בהסכמת כלל סיעות  לא תקודם חקיקת יסוד   .13

 הקואליציה. 

 
 מסכימים כי בתחום המדיני יש להימנע מצעדים חד צדדים. הצדדים  .14

 
הצדדים להסכם זה מתחייבים לפעול בכל הכלים העומדים לרשותם על מנת לקדם את  .15

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

 לרבות בני זוג מאותו מין, כך שיוכרו כנשואים. 

 
לקדם  .16 מנת  על  לרשותם  העומדים  הכלים  בכל  לפעול  מתחייבים  זה  להסכם  הצדדים 

 תחבורה ציבורית בשבת.  

 
הצעת   קדםהצדדים להסכם זה מתחייבים לפעול בכל הכלים העומדים לרשותם על מנת ל .17

המ הרשויות  דיני  לתיקון  בדבר חוק  עזר  חוקי  לעניין  הפנים  שר  סמכות  )ביטול  קומיות 

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



 
הצדדים להסכם זה רואים חשיבות מיוחדת בחיזוק מערכת הבריאות ויפעלו בכל הכלים   .18

 לממשלה. העומדים לרשותם להשגת מטרה זו בהתאם לאמור בקווי היסוד 

 
ומאבק  .19 הסביבה  הגנת  למען  לרשותם  העומדים  הכלים  בכל  יפעלו  זה  להסכם  הצדדים 

 .  במשבר האקלים והשלכותיו בהתאם לאמור בקווי היסוד לממשלה

 
הצדדים מסכימים להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותם כדי להיאבק בגזענות ולחזק   .20

ת שיתוף הפעולה בכל התחומים  את הקיום המשותף של יהודים וערבים בישראל, ולקדם א

 עם עמי האזור. 

 
 .הצדדים מסכימים לקדם את החינוך לדמוקרטיה ושלום .21

 
 .  15.11.2020מיום  534מס'   ת ממשלה החלט   לביטול להביא  מתחייבים הצדדים .22

 
רפורמה בתחום הרגולציה הסביבתית בהתאם למחויבות    הצדדים מסכימים לפעול לקידום .23

מתוך כוונה לכלול בין היתר את מתן כלל ההיתרים על ידי גורם    OECD-המדינה לארגון ה 

 . אחד במועד אחד לתקופה ארוכה תוך יצירת ודאות לעסקים במשך תקופת ההיתר

 
התקציב יפעלו  הצדדים רואים חשיבות בפעילותה של הספרייה הלאומית. במסגרת דיוני   .24

הצדדים למציאת הדרך הנכונה לאפשר פעילות ראויה במסגרת מטרות הספרייה לטובת  

 כלל הציבור.  

 
( לחוק יסוד: הממשלה  3)26)ב( או סעיף  22ראש הממשלה לא ישתמש בסמכותו על פי סעיף   .25

סיעת   עם  הנמנה  שר  מכהונתו  שימוש    מרצ להעביר  יעשה  לא  החלופי  הממשלה  וראש 

 . מרצד)ב( לחוק היסוד ללא הסכמת יו"ר 43בסמכותו לפי סעיף  

 
ידי יו"ר מרצ להפסיק את כהונתו  - התבקש ראש הממשלה או ראש הממשלה החלופי על .26

אחר במקומו, יפעל ראש הממשלה בהתאם   של שר הנמנה עם סיעת מרצ ו/או למנות שר

 לבקשה זו ועל פי סמכותו לפי חוק. 

 
מפלגת   .27 של  מוסדות  אישור  מצריך  זה  שהסכם  לאישורם  '  מרצ'ככל  יובא    בסמוךהוא 

   .ובהקדם האפשרי

 
 ___________________     ___________________ 

 ח"כ ניצן הורוביץ             ח"כ יאיר לפיד            


