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בס"ד
הסכם קואליציוני לכינון הממשלה ה 34 -למדינת ישראל
שנערך ונחתם בתאריך י"ח באייר התשע"ה 7 ,במאי 2015
בין
סיעת הליכוד בכנסת ה20-
)להלן" :סיעת הליכוד"(
ובין
סיעת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט בכנסת ה20-
)להלן" :סיעת הבית היהודי"(

הואיל

ונשיא המדינה הטיל על ח"כ בנימין נתניהו להרכיב את הממשלה ה 34-וח"כ נתניהו
הסכים לקבל על עצמו את הקמת הממשלה ,הכל כהוראת סעיף  7לחוק יסוד:
הממשלה;

והואיל

וחבר הכנסת בנימין נתניהו מבקש להרכיב ממשלה שתזכה לאמון הכנסת )להלן:
"הממשלה"(;

והואיל

וסיעת הליכוד מונה שלושים חברי כנסת והיא מעוניינת להרכיב ממשלה;

והואיל

וסיעת הבית היהודי מונה שמונה חברי כנסת;

והואיל

והצדדים מעוניינים כי סיעת הבית היהודי תצטרף לקואליציה;

והואיל

והצדדים להסכם זה מבקשים להקים ולקיים קואליציה יציבה ,שתביע אמון ותתמוך
בממשלה ובפעילותה ,למשך כל תקופת כהונתה של הכנסת ה ,20-על בסיס קווי היסוד
המוסכמים המצורפים להסכם זה.

לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר על ידי הצדדים ,כלהלן:
מבוא
 .1המבוא להסכם זה ונספחיו הינם חלק בלתי נפרד מתוכנו.
 .2להסכם זה יצורפו ,כחלק בלתי נפרד הימנו המסמכים הבאים:
•

נספח א'  -קווי היסוד של מדיניות הממשלה;

•

נספח ב'  -דרכי עבודתה של הקואליציה בכנסת;
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 .3לצד הסכם זה יבואו בעתיד הסכמים עם סיעות נוספות בכנסת ה .20-הסכמים אלו לא יעמדו
בסתירה במפורש או במשתמע עם הוראותיו של הסכם זה.
 .4הסכם זה וכמותו כל ההסכמים עם המצטרפים לקואליציה יפורסמו לציבור בדרך הקבועה
בחוק.
 .5ידוע ומוסכם על הצדדים כי ככל שלאחר מועד החתימה על הסכם זה ,תורכב קואליציה
רחבה שתכלול למעלה מ 70-חברי כנסת ,עשויים להידרש שינויים והתאמות בהסכם זה
ונספחיו ,לרבות חלוקת התפקידים.
קואליציה
 .6סיעות הליכוד והבית היהודי הסכימו בדבר קיום קואליציה יציבה עד תום כהונתה של
הכנסת ה ,20-כאשר כל אחד מהצדדים להסכם זה מתחייב שלא להיכנס לממשלה בכנסת ה-
 20ללא משנהו.
 .7סיעות הליכוד ,הבית היהודי ויתר הסיעות המצטרפות לקואליציה ,יביעו אמון בממשלה עת
תתייצב לפני הכנסת ,תודיע על קווי היסוד של מדיניותה )נספח א'( ,על הרכבה ועל חלוקת
התפקידים בין השרים .כמו כן ,הסיעות המצטרפות לקואליציה יביעו אמון בממשלה במהלך
תקופת כהונת הכנסת ה 20-ויגבשו רוב יציב לפעילותה.
 .8פעילות הקואליציה בכנסת ,דרכי עבודתה וחלוקת התפקידים בה מוסדרים במסמך דרכי
עבודת הקואליציה )נספח ב'( .הסיעות השותפות לקואליציה ינהגו על פי המפורט במסמך
האמור ויפעלו לאכיפת משמעת קואליציונית על הסיעות ומשמעת סיעתית.
 .9סיעות הליכוד ,הבית היהודי ושאר הסיעות השותפות לקואליציה ,מתחייבות לתמוך ולהצביע
בעד בחירתם של המועמדים השונים לתפקידים בממשלה ובכנסת ולגופים נוספים שהכנסת
והממשלה מיוצגים בהם ,הן מטעם סיעת הליכוד והן מטעם הסיעות האחרות השותפות
לקואליציה ,לכלל התפקידים והכהונות השונות ,לרבות אלו שאינם מיועדים דווקא לסיעת
הבית היהודי על פי הסכם זה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייבת סיעת הבית היהודי
לתמוך לתפקיד יו"ר הכנסת במועמד ראש הממשלה אשר יאושר ע"י סיעת הליכוד.
ממשל ,הממשלה והכנסת
 .10סיעת הליכוד וסיעת הבית היהודי וכמותן הסיעות המצטרפות לקואליציה מתחייבות לפעול
במשותף בממשלה ובכנסת לקידום יעדי הממשלה ולהשגתם.
 .11סיעת הליכוד ,סיעת הבית היהודי וכמותן יתר הסיעות המצטרפות לקואליציה ,מתחייבות
לתמוך בממשלה ובכנסת בשינוי סעיף )5ג( כך שיאמר שיכול ויתמנה שר ללא תיק ,ושינוי
סעיף)25 -ד( לחוק יסוד :הממשלה כך שיחול החל מהבחירות לכנסת ה .21-כמו כן ,הסיעות
מתחייבות לתמוך בממשלה ובכנסת בתיקון סעיף )25א( לחוק יסוד :הממשלה כדי לאפשר
מינוי של יותר מסגן שר אחד במשרד ממשלתי מסוים .בנוסף ,מתחייבות הסיעות לתמוך גם
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בשינוי סעיף )5ו( לחוק יסוד :הממשלה כך שיחול החל מהבחירות לכנסת ה .21-כן יתוקן
החוק באופן שיאפשר מינוי שר נוסף במשרד .סיעת הבית היהודי מתחייבת לגייס את כלל
חבריה לכל הצבעה במליאה ובועדות הכנסת הדרושה לצורך העברת כל התיקונים הללו
מאחר שלשם תיקון חוק יסוד :הממשלה דרוש רוב של  61חברי כנסת בכל הצבעה .הסיעות
יפעלו לתיקון כל הסעיפים לעיל ,מיד לאחר הרכבת הממשלה.
 .12במסגרת הניסיון להגברת המשילות ,תיבחן הצעה להגדלת משרות אמון במשרדי הממשלה
לשם טיוב עבודתם של משרדי הממשלה .במסגרת הצעה זו יוגדרו כמשרות אמון ,גם משרות
כגון :משנים למנכ"לים ומקביליהם וסמנכ"לים ומקביליהם .ככל שיגיעו הצדדים להסכמה
ביחס להצעה ,תוגש הצעת החוק עובר לתום מושב הקיץ של הכנסת .סיעות הליכוד ,הבית
היהודי ויתר הסיעות המצטרפות לקואליציה יתמכו בהצעת החוק האמורה.
 .13בעת כינון הממשלה יביא ראש הממשלה לפני הכנסת את הרכב ממשלתו .עד לקבלת תיקוני
החקיקה האמורים בסעיף  11להסכם זה לעיל ,כל סגני השרים ימונו לאחר תיקוני החוק
למעט סגן שר הבריאות .בנוסף ,עד לקבלת תיקוני החקיקה האמורים בסעיף  11להסכם זה
לעיל ,יהיו בממשלה  2שרים מטעם סיעת הבית היהודי )שימלאו את  3תפקידי השרים
המפורטים להלן( כאשר השר השלישי לא יושבע עם הרכבת הממשלה ומשרדו יהיה תחת
אחריותו של יו"ר רשימת "הבית היהודי" עד להשבעת השר השלישי .בעת השבעת הממשלה,
לסיעת הליכוד יהיו  10שרים ,ולכל אחת מסיעות הקואליציה האחרות ייגרע שר אחד עד
לקבלת תיקוני החקיקה האמורים .לאחר קבלת תיקוני החקיקה האמורים בסעיף  11להסכם
זה לעיל ,לסיעת הליכוד יתווספו  2שרים ולסיעת "הבית היהודי" יתווסף שר אחד ,וכן
יתווספו השרים האמורים לסיעות האחרות .לסיעת הבית היהודי יהיו בממשלה מאותה עת 3
שרים ,שתפקידיהם מפורטים להלן:
.13.1

שר החינוך ושר התפוצות.

.13.2

שר החקלאות.

.13.3

שר המשפטים.

 .13.4סגן שר הביטחון )עם אחריות על המנהל האזרחי( .הצדדים מסכימים כי לאחר תיקון
החוק ,ימונה במשרד הביטחון סגן שר נוסף מבלי שיהיה בדבר כדי לפגוע מסמכויותיו של סגן
השר מטעם הבית היהודי.
 .14לגבי משרד התפוצות יחולו ההוראות הבאות:
א .לשנות את שם משרד ירושלים והתפוצות ,כך שייקרא מעתה "משרד התפוצות".
ב .בהתאם לפקודת פקידי הממשלה )שינוי תארים( ,1940 -תפורסם הודעה ברשומות שלפיה
ישונה תוארו של "שר לירושלים והתפוצות" ל "שר התפוצות".
ג .סמכויות משרד התפוצות וסמכויות שר התפוצות יוותרו ללא שינוי בכל שטחי הפעולה
למעט בתחום ירושלים.
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עם הקמת הממשלה ,יוצאו ממשרד התפוצות הסמכויות בענייני ירושלים הנמצאות במשרד
התפוצות ,ויועברו למשרד אחר לפי החלטתו של ראש הממשלה.
 .15יוזמת ממשלת ישראל והעם היהודי בתפוצות
על מנת לייעל את עבודת הממשלה ולקדם את ביצוע היוזמה :הממשלה תתקן את החלטת
הממשלה  1660בתוך  30ימים מיום כינון הממשלה לפי העקרונות הבאים:
מטעם ממשלת ישראל הסמכות הבלעדית להובלה ,קידום וניהולה השוטף של "התכנית"
)לרבות תכניות העבודה והתקציב( כאמור בהחלטת הממשלה תהיה בידי משרד התפוצות,
לרבות הקמת ועדת ההיגוי ,קביעת הרכבה ,מנגנוניה וסמכויותיה.
א.

סמכויות ועדת המנכ"לים ומנכ"ל רוה"מ ישונו ויהיו כדלקמן:
-

תאום בין פעילות משרדי הממשלה השונים לבין התכנית.

-

דיווח ומעקב אחר התקדמות התכנית.

-

מעקב אחר המחקר וההערכה לשלבי יישום התכנית שיבוצעו ע"י משרד
התפוצות.

-

מעקב אחר ביצוע התקציב.

-

ועדת המנכ"לים תתכנס פעמיים בשנה .סדר יומה יקבע במשותף ע"י מנכ"ל
משרד ראש הממשלה ומנכ"ל משרד התפוצות.

-

מנכ"ל משרד התפוצות ידווח ידון ויוועץ באופן שוטף עם מנכ"ל משרד ראש
הממשלה בדבר התקדמות התכנית.

ב.

סמכויות המשרד ביחס לתכניות "מסע" ו"תגלית" יוותרו ללא שינוי כפי שהיו
בממשלה הקודמת.

ג.

בסיס תקציב המשרד בכל שנה מן השנים  2016 – 2015לא יפחת מן התקציב על
שינוייו בשנים  .2014 -2013ובנוסף יוגדל התקציב התוספתי בכל אחת מהשנים
 2016 – 2015בערך זהה לתקציב התוספתי בשנת .2014 – 2013

ככל שאין בשינויים כדלעיל כדי לשנות את החלטת הממשלה ,היא תעמוד בתוקפה .אין
בשינוי ההחלטה כדי לגרוע ממעמדה ומתפקידיה של הסוכנות היהודית כאמור בהחלטת
הממשלה.
 .16ח"כ מטעם סיעת הבית היהודי יכהן כיו"ר ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת.
 .17ח"כ מטעם סיעת הבית היהודי יכהן כסגן יו"ר הכנסת במהלך שני שליש הקדנציה לאחר
הקמת הממשלה ,לאחר מכן יתפוס ח"כ מסיעת הלכוד את מקומו.
 .18שר מטעם סיעת הבית היהודי יכהן כנציג בקבינט הדיור בהתאם לסיכום עם יו"ר הבית
היהודי.
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 .19שר מסיעת הבית היהודי יכהן כחבר הקבינט הכלכלי חברתי בהתאם לסיכום עם יו"ר הבית
היהודי.
 .20יו"ר הבית היהודי יכהן כחבר בכל פורום ממשלתי ובכלל זה ועדות שרים בתחום המדיני,
בטחוני ,כלכלי בהן מכהן ראש הממשלה וכן יכהן כחבר בקבינט המדיני בטחוני.
 .21שני שרים מטעם סיעת הבית היהודי יכהנו כחברים בוועדת השרים לענייני חקיקה.
 .22ועדת השרים לענייני חקיקה :יו"ר הועדה -שר המשפטים ,יקבע את סדר היום של הועדה
ביחד עם ממלא מקום יו"ר הועדה שימונה על ידי ראש הממשלה .ביקש ממלא המקום לעכב
הצבעה ,תעוכב ההצבעה עד לסיכום אחר בינו לבין יו"ר הועדה או עד להכרעת ראש
הממשלה .מזכיר הממשלה או מי שימונה על ידו ישמש כמזכיר הועדה.
 .23מבלי לגרוע מהוראות קונקרטיות אשר בהסכם זה ,השרים מטעם "הבית היהודי" יכהנו
בוועדות השרים בהתאמה ליחס מספר חברי הכנסת של "הליכוד" ו"הבית היהודי" .שיבוץ
השרים ייעשה בהסכמת יו"ר הבית היהודי.
 .24מאחר שטרם בוצעו התיקונים הדרושים בתקנון הכנסת לשם יישום הוראות סעיף )28ב(
בחוק יסוד :הממשלה לעניין הבעת אי אמון בממשלה ,מתחייבות סיעות הליכוד ,הבית
היהודי ,ויתר הסיעות המצטרפות לקואליציה לתמוך בממשלה ובכנסת בהוראת שעה לפיה
תחולת התיקון תהא בתוקף החל מתום מושב הקיץ .2015
 .25סיעת הבית היהודי מתנגדת לתיקון חוק הדיינים ,תשט"ו 1955-לפיו ייצוג הממשלה בוועדה
למינוי דיינים יעמוד על  3שרים מהממשלה וייצוג הכנסת יעמוד על  3ח"כ אשר שניים מהם
יהיו נציגי הקואליציה ואחד מהם נציג האופוזיציה.
 .26יו"ר הועדה למינוי דיינים יהיה שר מסיעת הליכוד לפי קביעת ראש הממשלה .החוק יתוקן
עם כינון הממשלה לעניין זה .אין באמור כדי לגרוע מהעברת הנהלת בתי הדין הרבניים
ממשרד המשפטים למשרד הדתות כקבוע בהסכם שבין סיעת הליכוד לבין סיעת ש"ס .שרה
מטעם סיעת הבית היהודי תכהן כחברה בועדה למינוי דיינים.
 .27סיעת הליכוד וסיעת הבית היהודי יתמכו בממשלה ובכנסת בחקיקת חוק יסוד שיסדיר את
מערכת היחסים בין הכנסת לבין בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ לעניין הסמכות לפסילת
חוקים .חוק היסוד יקנה באופן מפורש סמכות לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ לפסול
חוקים ברוב של  8שופטים מתוך סך של  15שופטים.
בחוק יקבע ,כי הכנסת תהיה רשאית בהחלטה מיוחדת שתתקבל על ידי רוב חברי הכנסת )61
חברי כנסת( ,להותיר את החוק על כנו למשך כל כהונתה של אותה הכנסת ולתקופה של
שנתיים ממועד כינון הכנסת שלאחריה .לכנסת שלאחריה תינתן הסמכות במהלך פרק הזמן
של השנתיים כאמור ,לשוב ולאשרר את החוק בהחלטה מיוחדת שתתקבל על ידי רוב חברי
הכנסת ) 61חברי כנסת( ,ואם עשתה כן ,יהא החוק תקף ללא הגבלת זמן .סעיף זה מחייב את
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שני הצדדים להסכם ושתי הסיעות מתחייבות לפעול על מנת שהתיקון יקבל את הרוב הנדרש
להליך החקיקה בכנסת.
 .28הממשלה תגבש הצעת חוק ממשלתית ,אשר תאפשר הצבעה של ישראלים השוהים בחו"ל
ביום הבחירות לכנסת ,בתנאים ובתבחינים שיוסכמו על דעת כל הסיעות החברות
בקואליציה .ככל שהסיעות יגיעו לכדי הסכמה כאמור תונח הצעת החוק על שולחן הכנסת
בתוך שנה מיום כינון הממשלה.
 .29הצדדים להסכם זה מחויבים לתמוך בתיקונים לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ תשמ"ו –
 1986שנקבעו בהסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד לסיעת יהדות התורה בכנסת ה – .20
מוסכם כי בחוק שירות ביטחון לעיל ,לא יתוקן סעיף  22לחוק ובכלל זה ,לא ישונה אורך
השירות הצבאי במסלול המשולב מעל ל 17 -חודשים .כמו כן ,נציג מטעם שר החינוך יהיה
חבר בצוות המקצועי שיקים שר הביטחון כאמור בהסכם שבין הליכוד לבין יהדות התורה.
בתקנות שר הביטחון )משהב"ט( יוטמעו נוהלי ההכרה בישיבות בהתאם לתקנות דחיית
שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם ,תשס"ה.2005-
 .30הצדדים להסכם זה מתחייבים לתמוך בחקיקה )בהוראת שעה( ,לפיה יוארך המועד האמור
בסעיף  36א )ב( לחוק יסוד :הכנסת להעברת חוק התקציב לאחר כינון הממשלה החדשה ,כך
שהיום הקובע האמור בסעיף  36א )א( לחוק הנ"ל יהיה  160ימים מיום כינון הממשלה )ולא
 100ימים כקבוע היום(.
 .31סיעות הליכוד ,הבית היהודי ויתר הסיעות המצטרפות לקואליציה מתחייבות לתמוך
בחקיקה )בהוראת שעה( על פיה תקציב המדינה יהיה תקציב דו שנתי לשנים  2015-2016ו-
.2017-2018
 .32תוקם ועדה מתמדת בראשות נציג ראש הממשלה ,לבחינת רפורמות ממשלתיות שבה תיוצג
כל אחת מסיעות הקואליציה .הועדה תבחן באופן שוטף הצעות לרפורמות בשיטת הממשל,
בשיטת הבחירות לכנסת ,בדיני הבחירות )תוך התייחסות לחוק "המפלגה הגדולה"(
ובמערכות היחסים בין דרג הפקידות לבין הדרג הנבחר .הועדה המתמדת תגבש הצעות
לתיקוני חקיקה ,אך ורק בהסכמת כל הסיעות החברות בקואליציה.
 .33ראש הממשלה יגיש לאחר כינון הממשלה הצעה לחקיקת "חוק נורווגי קטן" שבמסגרתו
יתאפשר לח"כ אחד ,מסיעה של עד שנים-עשר חברי כנסת ,אשר מונה כשר ,להתפטר מהכנסת
ולכהן כשר שאינו ח"כ .לשר שיתפטר כאמור ,יתאפשר לחזור ולכהן כח"כ כאשר יסיים את
תפקידו כשר .חזר השר לכהן כח"כ כאמור ,יסיים את תפקידו חבר הכנסת האחרון אשר נכנס
לכנסת מסיעתו.
 .34יוקם צוות בראשות נציג שימונה על-ידי ראש הממשלה אשר יכלול את נציגי כל הסיעות
החברות בקואליציה .הצוות יפעל לגיבוש נוסח של חוק יסוד :ישראל :מדינת הלאום של העם
היהודי ,אשר יחייב הסכמה של כל סיעות הקואליציה .ככל שיוסכם על נוסח כאמור ,הסיעות
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מתחייבות לפעול על מנת שנוסח החוק המוסכם יקבל את הרוב הנדרש בהליכי החקיקה
בכנסת.
 .35הצדדים מסכימים ,כי חוקי יסוד חדשים או שינוי בחוקי יסוד קיימים )מלבד שינוי חוקי יסוד
שהוסכמו במפורש בהסכמים הקואליציוניים על ידי כל הסיעות( ,יוגשו ויחוקקו אך ורק
בהסכמת כל אחת ואחת מסיעות הקואליציה .היה והצעה תועלה להצבעה בניגוד לאמור,
יצביעו כל סיעות הקואליציה נגדה.
 .36הצדדים יפעלו ליישומם ולהנחלתם של ערכי היהדות והדמוקרטיה ,ברוח הכרזת העצמאות
תוך שמירת אופייה של ישראל כמדינת חוק יהודית ודמוקרטית.
 .37ראש הממשלה לא ישתמש בסמכותו על פי סעיף )22ב( לחוק יסוד :הממשלה ובסמכותו על פי
סעיף  (3)26לחוק יסוד :הממשלה ככל שמדובר בשר מסיעת "הבית היהודי" אלא לאחר
התייעצות עם יו"ר "הבית היהודי" וקבלת הסכמתו.
 .38התבקש ראש הממשלה על ידי יו"ר "הבית היהודי" להפסיק את כהונתו של שר הנמנה עם
סיעת "הבית היהודי" ו/או למנות שר אחר במקומו ,יפעל ראש הממשלה בהתאם לבקשה זו
ועל פי הסמכות המוקנית לו בחוק.
חוק הגיוס וחיילים משוחררים שירות בצה"ל ושילוב בשוק העבודה
 .39במקביל לתיקונים לחוק הגיוס ,מתוך רצון לחזק את המשרתים בצה"ל ואת התמריצים
לשירות ,הממשלה תקצה סכום של  1-1.3מיליארד  ₪לשנה לצורך הכפלת פיקדון שחרור
חיילים משוחררים ו/או שיפור תנאי השכר לחיילי החובה בשנה השלישית .שר הביטחון
בתיאום עם שר האוצר יקימו ועדה אשר תמליץ לממשלה את המודל המדויק למימוש
התקציב .הצוות יגיש את מסקנותיו במקביל לגיבוש התיקונים לחוק הגיוס ויביא את תיקוני
החקיקה הנדרשים לאישור הכנסת לא יאוחר מחמישה חודשים מהקמת הממשלה .יחד עם
זאת ,המהלך המתואר יבוצע בהדרגה בתיאום בין שר האוצר לשר הביטחון.
 .40נוכח ההכרה בחשיבות לימוד התורה ומתוך הכרה בחשיבות השירות הצבאי בצה"ל ,תקצובם
של מוסדות תורניים המקיימים מסלול שירות משולב )הסדר( ומוסדות תורניים מעודדי גיוס
וישיבות גבוהות ציוניות ככל שיקבעו כסוג חדש המתוקצבים בתקנת מוסדות תורניים מבחני
תמיכה ישיבות בחינוך ,יתוקצבו באופן שלא יפחת מערך של שישים וחמישה אחוזים משווי
תקציב תלמיד במכינה קדם צבאית ,וזאת בתנאי שיועמדו תקציבים לעניין זה או מההקצאות
המוזכרות בסעיף  79או מסדרי העדיפויות של המשרד ,ובלבד שלא יפגעו הסיכומים
המופיעים בסעיף  58בהסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד לסיעת יהדות התורה לכינון
הממשלה ה.34-
דת ומדינה
 .41הממשלה תפעל להגיע להסכמה רחבה בעם בנושאים השנויים במחלוקת.
 .42יישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה כפי שהיה מקובל זה עשרות שנים בישראל.

8
 .43לא תקודם ולא תאושר חקיקה פרטית אשר יש בה משום שינוי בסטטוס קוו בנושאי דת
מלבד מה שהוסכם עליו במפורש בהסכם זה .ככל שתוגש הצעת חוק בניגוד לאמור לעיל,
יצביעו כל חברי סיעות הקואליציה נגדה ותופעל משמעת קואליציונית להסרתה מסדר היום,
הן בוועדות הכנסת והן במליאתה .החלת רציפות על הצעות חוק בנושאי דת ומדינה ,תעשה
בהסכמת כל סיעות הקואליציה.
 .44הממשלה תפעל לכיבוד השבת ומועדי ישראל ולא תאפשר אפליית עובד לרעה בשל היותו
שומר שבת וחג.
 .45תימנע פגיעה באורחות החיים של הציבור החרדי והדתי באזורי מגורים חרדיים ודתיים
מובהקים שבהם הציבור החרדי והדתי מהווה רוב.
 .46הממשלה תשמור על זכויות חופש הפולחן והדת בכל המקומות הקדושים לכל הדתות
והעדות.
 .47נוכח הדרישה שקיימת בחלקים מן הציבור לקבורת שדה ,תוקם ועדה לבחינת סוגיית קבורת
השדה בישראל בראשות נציג השר לשירותי דת .הועדה תורכב מנציגי המשרד לשירותי דת,
התחבורה ,הבריאות ,האוצר ,השיכון ,הפנים ,החקלאות ,הגנת הסביבה ,הביטוח הלאומי,
השלטון המקומי ,רשות מקרקעי ישראל ומנהל התכנון.
 .48בשל התרבות של מקרי הוונדליזם בהר הזיתים ,במרחב העיר העתיקה ובעיר דוד ,תגביר
הממשלה את השמירה והאבטחה במקום.
 .49הממשלה תפעל לשימור הסטטוס קוו במסגרות המכוונות למתן שירותים ולימודים לציבור
החי לפי אורח חיים דתי וברוח תורה ומצוות .היה וייווצרו קשיים משפטיים בשימור
הסטטוס קוו כאמור ,הממשלה תפעל לתיקוני חקיקה.
 .50הממשלה תבחן את הטענות בדבר התרחבות היקף הפעילות המיסיונרית הבלתי חוקית
בישראל ואת הצעדים הנדרשים לטיפול בכך במידת הצורך.
 .51יוקם פורום להידברות מתוך רצון טוב הכולל את נציגי ראש הממשלה ,הבית היהודי ,ש"ס
ויהדות התורה בנושא השירותים הדתיים.
 .52הצדדים מסכימים כי ראש הממשלה יביא לכך שבטרם השבעת הממשלה ,יתכנסו יו"ר
רשימת הבית היהודי ויו"ר רשימת ש"ס או נציגיהם לשם גיבוש הסכמות והבנות ביחס
לסוגיות של מינוי רבנים ,הרכבת מועצות דתיות ומינוי ממונים ע"י המשרד לשירותי דת,
והכל בכפוף להוראות כל דין.

בתי דין רבניים והרבנות
 .53הממשלה תשקוד על שמירת מעמדם וייחודם של בתי הדין הרבניים.
 .54ראש הממשלה ימנה צוות מקצועי לבחינת טענות בדבר קיפוח של מערכת בתי הדין הרבניים
והצורך בשיפור השירות ורמות התקנים לעומת מערכת בתי המשפט .ראש הממשלה יוכל
להרחיב את נושאי הבחינה של הצוות .המסקנות יובאו בפני ראש הממשלה.
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 .55ישמר הסטטוס קוו בענייני הכשרות .ככל שעקב אילוצים שונים יהיה חשש לפגיעה בסטטוס
קוו ,הממשלה תפעל לתיקון חוק איסור הונאה בכשרות.
 .56הנהלת בתי הדין הרבניים תעבור ממשרד המשפטים למשרד הדתות .בד בבד ,מנהל הגיור
יעבור ממשרד הדתות למשרד ראש הממשלה .הממשלה תקדם את תיקוני החקיקה לצורך
ביצוע פעולות אלה.

חינוך ורווחה
 .57תקציבי משרד החינוך לשנים  ,2016 – 2015יגובשו באופן התואם את ההסכמות שהתקבלו
בתקציב  2015כפי שאישרה הממשלה ה 33-במסגרת ההצבעות על תקציב  2015ולא יפחתו
מהן ,ובכפוף לסיכומים המקצועיים בין משרד החינוך למשרד האוצר .כל הנגזרות הוודאיות
בתקציב  2015-2016העולות מן ההסכמים הקואליציוניים השונים בין מפלגת הליכוד
למפלגות השונות בקואליציה הנוגעות למשרד החינוך ,ישופו מעבר לתקציב  2015כפי שאושר
על ידי הממשלה כאמור .מתוך הכרה בחשיבות החינוך ועל מנת לאפשר לשר החינוך לשפר
את מערכת החינוך ,יוקצו מעבר לכל הנ"ל  630מלש"ח לבסיס תקציב לשנת ) 2015קרי
תקציב זה ישמר בבסיס בשנת  .(2016שימוש בתוספות התקציביות יקבעו ע"י שר החינוך.
לאחר אישור התקציב בממשלה ,יקודמו מהלכים למימוש תקציבים מן ההקצאה האמורה
במסגרת התקציב ההמשכי בפעולות הנוגעות לשנת הלימודים תשע"ו.
 .58יתוקן חוק חינוך ממלכתי תשי"ג –  1953לצורך חיזוק וייצוב מעמדו של החינוך הממלכתי
דתי .התיקון לחוק יידון בוועדה מיוחדת בכנסת .כיו"ר הוועדה יכהן חבר כנסת מהבית
היהודי.
 .59הצדדים רואים בחינוך יהודי בתפוצות ומניעת התבוללות יעד מרכזי של הממשלה .אשר על
כן ,להגשמת האמור ,בהמשך להחלטת ממשלה "תוכנית מורשה -סיור לימודי בישראל
לסטודנטים יהודיים בתפוצות" יוקצו ,לתוכנית חינוך יהודי בתפוצות במשרד החינוך,
במסגרת התקציב בשנים  2016 - 2015בכל אחת מהשנים ,באופן שלא יפחת מן התקציב על
שינוייו )בניכוי עודפים( בשנת  ,2014למטרות פעילויות לחיזוק הזהות היהודית בקרב צעירים
יהודיים בתפוצות ומניעת התבוללות ,באמצעות פעילויות חינוכיות שוטפות בקמפוסים
ובמרכזי צעירים בעולם וסיורים לימודיים בישראל .בהתאם לכך ,יוארך תוקפה של החלטת
הממשלה האמורה לעיל.
 .60במסגרת מדיניותה לפיתוח ההשכלה הגבוהה ,ולאור החלטות הממשלה מס'  3578לגבי
האוניברסיטה בגליל ומס'  3579ו 5098 -לגבי האוניברסיטה באריאל ,תקבע הממשלה,
במהלך שנת  ,2015את מתווה המימוש המדורג ,תוך  3שנים ,של השלמת התחייבויות שרי
האוצר והחינוך מ ,2012 -לביצוע השוואה הדרגתית של תקציב אוניברסיטת אריאל ,לזה של
כלל האוניברסיטאות ,כפי שהוגדרה במסמך ות"ת מיוני  .2012מימוש תוספת התקציב
לאוניברסיטת אריאל יהיה בסמכות ובאחריות ות"ת ובהתאמה לקריטריונים של ות"ת.
 .61הממשלה תתקן בחוק את מועד חובת ההנגשה במוסדות חינוך ,הקבוע בחוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלויות ,כך שחובת ההנגשה במוסדות חינוך ששוכנים בבניינים שניבנו שלא
במימון מדינה תחול בכפוף לקיום מקורות מימון מתאימים וכן יוחלו לגביהם תקנות פטור
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כמקובל בתיאום בין אגף הישיבות במשרד החינוך לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלויות.
 .62מתוך רצון לעודד לימוד תורה בקרב נשים ,שר החינוך יפעל לקביעת מודל התקצוב של
המדרשות לבנות במבחני התמיכה כך שהוא לא יפחת מערך של ישיבות מעודדות גיוס ,בתנאי
שיועמדו תקציבים לעניין זה או מההקצאות המוזכרות בסעיף  79או מסדרי העדיפויות של
המשרד.

דיור ושיכון
 .63הממשלה תראה בהוזלת מחירי הדיור והגדלת היצע הדירות ,יעד לאומי שתחילת ביצועו
יהיה עם הקמת הממשלה.
 .64הממשלה וסיעות הקואליציה מחויבות להמשך פעילות השיקום הפיזי והחברתי במסגרת
פרויקט שיקום שכונות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ,לרבות באמצעות תמריצים
להתחדשות עירונית בשכונות אלו .הממשלה תקים בהקדם רשות להתחדשות עירונית
שתפקידיה וסמכויותיה יהיו כמפורט בהחלטת ממשלה מס'  2038מיום  ,01.10.2014וכן
הענקת סיוע לדיירים בהוצאה לפועל של תכניות התחדשות עירונית.
הנהגת רפורמות בשוק התקשורת
 .65הממשלה תנהיג רפורמות מקיפות בשוק התקשורת .סיעת הליכוד ,סיעת הבית היהודי ויתר
הסיעות המצטרפות לקואליציה מתחייבות לתמוך ברפורמות הללו .כמו כן ,סיעות
הקואליציה וחבריהן ,לא יתמכו בהצעות חוק בתחום התקשורת בלא אישור שר התקשורת.
סיעות הקואליציה וחבריהן יתנגדו לכל יוזמה ו/או הצעה בתחום התקשורת ,ששר התקשורת
יתנגד לה.
תקציב המדינה
 .66ההסכמים הקואליציוניים של הסיעות בקואליציה ,ייראו ככאלה הממצים את כלל הדרישות
התקציביות לשנים  2015 -2016של מפלגות הקואליציה .לאור זאת ,לא יינתנו תוספות
תקציביות לבקשת מפלגות הקואליציה במסגרת הליך אישור תקציב המדינה.

 .67חטיבה להתיישבות
 .67.1שר החקלאות ופיתוח הכפר יהיה השר הממונה על החטיבה להתיישבות .השר יתאם
את פעולות החטיבה בהתאם להחלטות הממשלה וועדת השרים להתיישבות .כל הסמכויות
הממשלתיות ביחס לחטיבה להתיישבות הנובעות מכוחן של החלטות הממשלה ,יועברו
למשרד החקלאות .בסיס תקציב פעילות החטיבה להתיישבות בתקציבים  ,2015-2016לא
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יפחת מבסיס התקציב לפעילות החטיבה להתיישבות לשנים  .2013-2014בנוסף לכך ,יתווסף
לתקציב החטיבה להתיישבות בתקציב  50 ,2015-2016מלש"ח.

 .67.2מיד עם כינון הממשלה ,הממשלה תקים ועדת מנכ"לים ,בראשות מנכ"ל משרד ראש
הממשלה ,ובהשתתפות מנכ"ל משרד החקלאות אשר ישמש ממלא מקום יו"ר ועדת
המנכ"לים ומנכ"ל משרד הביטחון ,לצורך בחינת מודל ההפעלה והיחסים בין הממשלה
והחטיבה להתיישבות וזאת בין היתר בשים לב לחוות דעתה של המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה )ייעוץ( ,מיום  ,26.2.2015בנוגע לקשר בין המדינה לבין החטיבה להתיישבות.
מסקנות הועדה יאומצו ע"י הממשלה לאלתר.
** .68הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב על תקציביה ,תקניה ,סמכויותיה ,תפקידיה ,כל
שטח הפעולה שלה וכלל הסמכויות הקבועות בחוק יהיו תחת אחריותו של שר החקלאות.
 .69תוקם קרן שמיטה ממלכתית ,אשר תממן את שכר החקלאים המשביתים בשנת השמיטה,
החלטת ממשלה בנידון תתקבל עד סוף שנת  .2015יישום סעיף זה ,מותנה באישור שר האוצר.
מנהלת תנופה
 .70מנהלת תנופה תועבר לאחריות שר החקלאות על תקציביה ,תקניה ,סמכויותיה ותפקידיה
ויוענקו לשר כלל הסמכויות הקבועות בחוק.
 .71לצורך זירוז הטיפול יועברו ליחידת תנופה כלל הסמכויות הנוגעות לשיקום מפוני גוש קטיף
וצפון השומרון ,לשחרור כספי פיצויים ולניהול האתרים הזמניים ותושביהם .מנהלת פינוי
אתרים ,על תקציבה ,תקניה ,סמכויותיה ותפקידיה ,תועבר מהדיור הממשלתי לאחריות שר
החקלאות בכפוף להסכמה של החשבת הכללית.
 .72שר החקלאות יעמוד בראש ועדת השרים לענייני סיוע למפוני גוש קטיף וצפון השומרון.
 .73בהמשך להחלטת ממשלה  438ולאור סיום פעילותה של יחידת תנופה והצורך לחזק את
הרשויות המקומיות שקלטו מפוני גוש קטיף וצפון השומרון והוקמו בתחומם ישובים חדשים,
יוארך הסיוע התקציבי המוניציפאלי והחברתי לרשויות אלו במסגרת החלטת ממשלה שתוגש
על ידי שר החקלאות .הסיוע יינתן לשנים  2016-2018בהיקף תקציבי אשר לא יפחת מהחלטה
.438
 .74לצורך מימוש החוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון ,התשס"ח 2008-הממשלה
תתקצב  15מלש"ח בפריסה ל 3-שנים עבור הקמת מבנה קבע למרכז מורשת גוש קטיף וצפון
השומרון וכן עבור אירועים לציון עשור לפינוי גוש קטיף וצפון השומרון.
כללי
 .75ממשלת ישראל תפעל להחזרת המסתננים לארצותיהם או למדינות יעד אחרות וכן לשיקום
אזורי דרום תל אביב.
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 .76מתוך הכרה בחשיבות יישוב הגליל והעצמה כלכלית חברתית של הצפון ותושביו ,תכין
הממשלה תוכנית לפיתוח צפון הארץ ותפעל ליישומה.
 .77תוקם ועדת שרים לענייני התיישבות באזורי עדיפות לאומית ,עוטף עזה ובפריפריה ,שתכלול,
בין השאר 2 ,נציגים מטעם הבית היהודי .יו"ר הוועדה ימונה ע"י ראש הממשלה.
 .78הממשלה תפעל לתגבר את מערך בירור היהדות .לשם כך יגיש שר התפוצות הצעת מחליטים
לממשלה שתקציבה  9מלש"ח תוך  30מיום כינון הממשלה.
 .79הממשלה תקצה בכל שנה סכום של  160מיליוני  ₪בשנה ליעדים ולמיזמים בתחומי החינוך,
רווחה ,התיישבות ,תרבות ,דתות ,חקלאות ,בריאות ,ביטחון וחברה ,שיוקצו על פי דין.
העברות תקציביות ושינויים בסעיפי תקציב יעשו בכפוף להוראות כל דין ,לרבות הוראות חוק
יסודות התקציב ,התשמ"ה ,1985-ובהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מתאריך
.12.04.2015
 .80החלטת הממשלה על כפרי סטודנטים )החלטה  1200מתאריך  (7.1.2010והחלטות המשך
באותו נושא ,יורחבו לכל אזורי עדיפות לאומית.
 .81מנהלת שירות אזרחי לאומי תועבר לאחריות שר מן הבית היהודי על-פי החלטת יו"ר הבית
היהודי ,לרבות כלל הסמכויות התקנים והתקציבים הנגזרים מכך.
 .82במסגרת תקציבי  ,2015-2016לא יפגעו מענקים בטחוניים לרשויות ביו"ש ובסיס התקציב של
התקנות הרלוונטיות לא יפחת מבסיס התקציב בשנים .2013-2014
 .83הממשלה תתמוך בכל שלבי החקיקה בכנסת לתיקון חוק העמותות .במסגרת התיקון יוגדר
כי עמותות המקבלות מימון מ"ישות מדינית זרה" ,יחויבו בעת קבלת המימון של וועדת חוץ
וביטחון בכנסת בכפוף להמלצת שר החוץ ושר הביטחון .כמו כן יוגדר כי במסגרת פעילות
עמותות הנתמכות על ידי ישויות זרות יחויבו העמותות או הפועלים בשמן בחובת הגילוי
הנאות במסגרת עבודתם מול גופי ממשל תקשורת ונבחרי ציבור בישראל .היה ויוגש ערר על
הצעת החוק ,יביא ראש הממשלה את הנושא להצבעה בממשלה בתוך  30יום ממועד הגשת
הערר.
 .84בתוך חודש מיום כינון הממשלה יוקם צוות מקצועי שיכלול את מזכיר הממשלה )יו"ר( ,נציג
מקצועי שימנה שר הביטחון ונציג מקצועי שימנה שר החקלאות ונציג מקצועי שימנה שר
המשפטים .הצוות ידון בגיבוש מתווה להסדרת מבנים ושכונות בישובים היהודיים ביהודה
ושומרון אשר הוקמו תוך מעורבות של הרשויות .הצוות יגיש את מסקנותיו תוך  60יום
ממועד הקמת הצוות והממשלה תפעל ליישומה.
 .85הליכוד ,הבית היהודי ויתר סיעות הקואליציה יפעלו לכינון קואליציה משותפת במוסדות
הלאומיים ונציגי הצדדים יתמכו במועמדים מטעמם על בסיס פרופורציונלי .הממשלה רואה
חשיבות בעבודתה של ההסתדרות הציונית והיא תסייע לה בעבודתה.

13
 .86מתוך הכרה בחשיבות השירות הלאומי ובחשיבות המהותית בדבר יישום השירות הלאומי
תוך שאיפה להשמה מיטבית של היכולות של המשרתים בהתאם לצרכים של אזורי השירות,
יקבע על ידי הממשלה כי מודל הפעלת מתנדבי השירות האזרחי לאומי ימשיך לפעול כפי
שפעל עד ספטמבר  2014ולא ישונו .בהתאם להמלצות ועדה מקצועית שיקים השר הממונה
שתבחן גם קביעת קריטריונים ,יבחן עדכון התעריף המשולם בגין מתנדבי השירות האזרחי
לאומי .תעריפי שכר הדירה יעודכנו כך שיכללו את רכיב המע"מ ככל שקיים .התעריפים
יעודכנו החל מהראשון בינואר  .2015החלטת הממשלה  2070מיום  07.10.2014תשונה וימחק
ממנה סעיף ) 1ב( המטיל מימון תוספת התקנים לבעלי צרכים מיוחדים על 'הגופים המוכרים'.
 .87בהמשך למדיניות הממשלה ב"תוכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף
עזה" ולהחלטת וועדת ההיגוי של תוכנית להעצמת תשתית מורשת לאומית מיום ,16.10.12
הממשלה רואה חשיבות בהקמת מרכז מורשת לאומי בעיר שדרות .מרכז המבקרים יכלול
מייצגים מתקדמים לחשיפת הנגב בכל תחומי החיים כדיור ,תעסוקה ,חינוך ,תרבות ,בריאות,
קהילה ועוד במסגרת של חוויה לימודית תודעתית ,כולל מסרים חינוכיים ,ולשרת את כלל
האוכלוסייה .הממשלה תתקצב את השלמת הפרויקט ,בהתאם לתכנון שאושר על ידי וועדת
היגוי המשותפת של תוכנית מורשת והרשות לפיתוח הנגב ונציגי העיר שדרות ,התקציבים
יאוגמו ויופעלו ע"י הרשות לפיתוח הנגב במשרד לפיתוח הנגב והגליל.
 .88לאור העובדה שתנועת הליכוד רואה חשיבות גדולה בקידום ופיתוח של מערכת החינוך
ובכללה מערכת החינוך הממלכתית דתית ,ומחוייבת לשימור רמתה והיקפה ,הממשלה תדאג
לכך שהתקציב בתקנות חמ"ד בשנים ) 2015-2016תגבור לימודי יהדות ,רכישות מנהל
החמ"ד ,שעות תפילה ורבנים ופעילות בלתי פורמאלית( ,לא יפחת מהיקפו בשנת  .2014כמו
כן ,לאור ההערכה לפועלן של ישיבות ההסדר והגרעינים התורניים ,הממשלה תדאג שפעילות
הגרעינים התורניים במסגרת משרד החינוך ותמיכה בישיבות הסדר במשרד הביטחון בשנות
התקציב  ,2015-2016לא יפחתו מתקציבן בשנת .2014
מתוך הרצון להביא לבחינה מעמיקה והסדרה של פעילות ותקצוב של מערכת החינוך
הממלכתית דתית ,יקים ראש הממשלה בתיאום עם שר החינוך ושר האוצר ועדה שתבחן
הסדרת תקציבי חמ"ד בבסיס התקציב ,בחינת אפשרות הגדרת לימודי יהדות בחמ"ד כמגמה
שלישית בדומה למגמה טכנולוגית בבתי ספר טכנולוגיים ,הפחתה בתשלומי הורים במערכת
חמ"ד על יסודית ובחינת מערכת השכר של מנהלים והצוות בהשוואה לסטנדרטים המקובלים
במערכת החינוך הממלכתית לצרכי התייעלות.

 .89לאור תרומתם של הגרעינים המשימתיים לאוכלוסייה אשר בקרבה הם פועלים ,ולאור
החשיבות שרואה תנועת הליכוד בפעילות זו ,יוארך תקצובם של הגרעינים המשימתיים
במסגרת החלטת ממשלה שתוגש על ידי שר החקלאות בהמשך להחלטת הממשלה מספר 741
מיום  17.9.13בהתאמות הנדרשות ,לשנים  2015-2016ובכלל זה יישמר היקף התקציב בכל
שנה מן השנים הללו ,על פי התקציב שהוקצה לגרעינים בשנת  2014על שינוייו במשרד הבינוי,
הנגב והגליל ובחטיבה להתיישבות ,הנוגע לגרעינים המשימתיים .מימוש ההחלטה האמורה
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יבוא בדרך של הקמת מנהלת גרעינים משימתיים במשרד החקלאות אשר לה יוקנו כלל
הסמכויות ושטחי הפעולה הנדרשים ליישום ההחלטה .במסגרת ההחלטה כאמור ,תיקבע
מתכונת אירגונית להפעלת המנהלת כולל מודלי העסקה אפשריים )לרבות בחינת האפשרות
להעמדת תקנים( .במסגרת סיוע הממשלה באמצעות מנהלת לפעילות גרעיני משימה
לאומיים ,יכללו בין היתר סיוע לפעילות גרעיני משימה בעלי צביון חרדי .המנהלת תוקם תוך
 120יום מיום כינון הממשלה.

 .90לאור קיום סכנה ביטחונית ובטיחותית בביצוע מיגון הסעות אוטובוסים להסעות ילדים
באזור יו"ש ,תנועת הליכוד רואה עצמה מחוייבת לפעול כך שתיושם באורח מידי מדיניות
המטה לביטחון לאומי כפי שגובשה בנייר מספר  02870414מתאריך ") 21.7.2014מיגון הניוד
באזור יו"ש – תוכנית רב שנתית לתחבורה ציבורית והסעת תלמידים"( באמצעות החלטת
ממשלה מיוחדת בעניין שתתקבל תוך חודש מיום כינון הממשלה .ביצוע המדיניות יחל באופן
מידי מתקציב  .2015בהחלטת ממשלה יצויין כי לצורך מימוש ההחלטה ,יועבר לתקציב
הביטחון תקציב תוספתי ייעודי שיכסה את העלות הכוללת .כמו כן ,לצורך הבטחת ביטחונם
של אזרחים ישראלים שמתגוררים באיו"ש ,יתוקצב למיגון רכב פרטי באיו"ש סכום שלא
יפחת מ 4-מלש"ח שנתי ל 4-שנים הקרובות.
 .91הצדדים יפעלו ללא כל דיחוי לאישור הסכם זה במוסדות סיעתם ומפלגתם ככל שהעניין
נדרש.

