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   37-מינויים וסמכויות חדשות הממשלה ה
 

 הקואליציוניים  סמכויות שניתנו מכוח ההסכמים השר המיועד  המשרד 

ראש הממשלה המיועד, ח"כ   משרד רוה"מ 

 בנימין נתניהו 

 

 משנה לראש הממשלה 

 ח"כ אריה דרעי, סיעת ש"ס 

 

סגן שר: ח"כ אלמוג כהן, סיעת  

 עוצמה יהודית 

 

סגן שר: ח"כ אבי מעוז, סיעת  

 נועם

 .הרשות לזהות לאומית יהודית1

הרשות:   ו  100תקציב  הראשונה,  בשנה  מלש"ח   50מלש"ח 
 נוספים מהשנה השנייה 

 תקנים  15כח אדם: 
של הרשות עם    ההסמכויות והאינטראקציכלל דרכי הפעולה,  

 משרד הממשלה האחרים יפורטו בהחלטת ממשלה 
 
 .ארגון נתיב2

ארגון "נתיב" הוא יחידת סמך במשרד ראש הממשלה, הפועלת  
בקרב יהודים ובני משפחותיהם במרחב ברית המועצות לשעבר 
ידיעותיהם  ולהרחבת  ישראל  לבין מדינת  להידוק הקשר בינם 

 .ל, על הישגיה, על תרבותה ועל מורשתהעל מדינת ישרא

 . היחידה לשיתופי פעולה רב מגזריים 3

בין פעולה  למגזר  -שיתופי  הממשלה,  בין  הנערכים  מגזריים 
העסקי ולחברה האזרחית הם תשתית מרכזית להובלת שינוי  
על  מבוססים  המשותפים  העבודה  תהליכי  מערכתי.  חברתי 

הציבור המגזר  של  ובסמכות  באחריות  הכרה  הכרה  לצד  י, 
שמירת  על  והקפדה  השותפים  של  ובייחודיות  בשונות 

 .המאפיינים והיתרונות היחסיים של כל מגזר

 . היחידה לרכש חברתי 4

חוץ.  במיקור  חברתיים  שירותים  אספקת  הינו  חברתי  רכש 
שירות חברתי במיקור חוץ הינו שירות חינוכי, רפואי או טיפולי 

כרז, על ידי מפעיל חיצוני המסופק באמצעות מכרז, או פטור ממ
לממשלה. כלומר, הממשלה רוכשת את השירות, תוך מימונו 
באופן מלא או חלקי, ואחראית על אספקתו, אסדרתו ופיקוח על  

 .ביצועו

 .היחידה לתוכניות חיצוניות וקידום שותפויות 5
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החינוך  ממשרד  ממשלה  החלטת  באמצעות  תועבר  היחידה 
 ותקצוב( למשרד רוה"מ )כולל תקני כח אדם 

אחראית לפיתוח ולהובלה של תהליכי שיח בין מגזרי  היחידה  
של  תרבות  ויצירת  שיתוף  תהליכי  של  מיומנויות  הקניית  תוך 
משילות משתפת. היחידה פועלת להשבחת העשייה החינוכית 
חינוכיות  תוכניות  של  ומקצועי  מושכל  שילוב  באמצעות 
במסגרת  החינוכית.  התפיסה  את  ומעצימות    התומכות 
החוסן   לחיזוק  פועלת  היחידה  חירום  לשעת  ההיערכות 

של -החברתי ומשולבת  מתואמת  פעילות  ידי  על  חינוכי 
 .הממשלה, השלטון המקומי וארגוני החברה האזרחית 

  סיעת הליכוד   מטעם אלי כהןח"כ  משרד החוץ 

   משרד האנרגיה 

משרד הבינוי  

 והשיכון 

ף סיעת  פח"כ יצחק גולדקנו

 יהדות התורה

 

משרד מורשת  

)לשעבר 'ירושלים 

 ומורשת'( 

סיעת עוצמה   עמיחי אליהוח"כ 

 יהודית 

לאומיים, חשיפתם, 1 טיפול בנכסי מורשת  .מטרת המשרד: 
היהודית  המורשת  הנחלת  לצד  ופיתוחם  שחזורם  שימורם, 

 והציונית. 
 
 . תתוקצב תוכנית חומש2
 
 . רשות העתיקות )תועבר ממשרד התרבות(3

המורשת רשות   וחקירת  לשמירת  אחראית  העתיקות 
הארכיאולוגית של הארץ תוך איזון בין צורכי הפיתוח של הארץ  
לחשיפתם,   אחראית  הרשות  עתיקותיה.  על  השמירה  לבין 
שימורם וחקירתם של אתרי העתיקות ומשקיעה מאמצים רבים  

 .בפיתוח ושימור מבנים עתיקים בערים ההיסטוריות

ות ומוסדות ציבור בפיתוח המורשת . תקנות התמיכה לעמות4
 )יועבר ממשרד התרבות( 

 .המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 5

שנקראנו   כפי  התיישבות,  ואתרי  מבנים  לשימור  המועצה 
בשנת   הוקמה  הדרך,  להגנת   1984בתחילת  החברה  ידי  על 

הכנסת  של  החינוך  ועדת  להחלטת  בהתאם  תחומי    .הטבע 
מת פעילות:   ושימור  הרס  היסטוריים; מניעת  ומבנים  חמים 

לחשיבות   המודעות  העלאת  פיזי;  ושיקום  שימור  תוכניות 
מקצוע   ואנשי  החלטות  מקבלי  הרחב,  הציבור  בקרב  השימור 
בתחום התכנון והביצוע; חקיקה; חינוך; קשר עם גורמי שימור  

- כ   –בארץ ובחו”ל; אתרי הביקור והמוזיאונים לתולדות היישוב  
רובם   170 הממוקמים  ששומרו   אתרים  היסטוריים,  במבנים 

ותקופה  מקום  של  סיפור  המספרים  ומוצגים  תצוגות  בהם 
 .בעזרת צוותי הדרכה ובאמצעות תכניות חינוכיות 
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משרד ירושלים 

 ומסורת

סיעת יהדות   ,ח"כ מאיר פורוש

 התורה

 הקמת מנהלת לחקר אסון מירון 

משרד הכלכלה  

 והתעשייה 

  

משרד לבטחון לאומי 

'משרד )לשעבר 

 לבטחון פנים'( 

סיעת  ,  ח"כ איתמר בן גביר

 עוצמת יהודית 

 .רשות לאכיפה במקרקעין )מעבר ממשרד האוצר( 1

הרשות לאכיפה במקרקעין )לשעבר היחידה הארצית לאכיפת 
דיני התכנון והבניה(, פועלת בפריסה ארצית בחלוקה לארבעה 

 צפון, מרכז, ירושלים ודרום.  -מחוזות 
לה הוא  הרשות  ולהוות ייעוד  והבניה  התכנון  בעבירות  יאבק 

 מכווין מקצועי לפעילות האכיפה בוועדות המקומיות. 
הבלתי   החדשה  הבנייה  את  לבלום  ליעד  לה  שמה  הרשות 
חוקית בכל מקום, בדגש על השטחים הפתוחים ואלו המיועדים 
לפיתוח, להשיב את המצב לקדמותו בשטחים חיוניים, לשלוט  

הפיסי המצב  ובתמונת  בארץ,  במרחב  הבנייה  עבירות  של  ת 
בוועדות  אפקטיביים  אכיפה  מנגנוני  ולהפעיל  לחזק  ולבנות, 

 .המקומיות וברשויות האוכפות 
 
 . שינוי פקודת המשטרה 2

כך שהיחס בין השר לבטחון לאומי לבין מפכ"ל המשטרה יהיה 
 כיחס בן שר הבטחון לרמטכ"ל

 
 כח אדם. תקצוב פרויקטים לבינוי ותשתיות והגדלת תקני 3

 בין היתר יתוקצבו המשטרה והשב"ס 
 
 . תקצוב תשתיות טכנולוגיות 4

 בין היתר, חוות שרתים ומעבדות

 . הקמת משמר לאומי 5
הציבורי,  הסדר  המשילות,  לחיזוק  במטרה  יוקם  המשמר 

 הבטחון האישי והמלחמה בארגוני הפשע והפרוטקשן 
 
 . הרשות הלאומית לבטחון קהילתי )מעבר ממשרד הפנים(6

ישראל,   פועלת הרשות   אזרחי  בקרב  האישי  הביטחון  לקידום 
ופיתוח  ייזום  למול מגוון הצרכים השונים, באמצעות הפעלה, 
של תכניות ומענים בתחומי פעילותה ובהתבסס על מומחיותה 
המקצועית ושיתופי פעולה עם גורמים האמונים, בין השאר, על  

להרחבה על תפקידי   .שמירת הביטחון האישי במדינת ישראל
 הרשות

 
 . הסיירת הירוקה )מעבר ממשרד הגנת הסביבה(7

האכיפה  בתחומי  הירוקה  המשטרה  של  המקומית  הזרוע 
 וההרתעה בנושאי איכות הסביבה בישראל 

 
 רוקה )מעבר ממשרד הגנת הסביבה(. המשטרה הי8

https://www.gov.il/he/general/functions-of-the-authority
https://www.gov.il/he/general/functions-of-the-authority
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לרשות   העומדת  העיקרית  הזרוע  היא  הירוקה  המשטרה 
לאכוף   תפקידה המרכזי  וההרתעה.  המשרד בתחום האכיפה 
את החוקים, התקנות והצווים בנושא איכות הסביבה בישראל. 

 .מפקחי המשטרה הירוקה עוסקים בפעילויות פיקוח ואכיפה
 
שראל עד השלמת השינוי . הכפפת מג"ב איו"ש למשטרת י9

 המבני

  ח"כ יואב גלנט, סיעת הליכוד משרד הבטחון 

: בצלאל  שר במשרד הבטחון 

מטעם סיעת הציונות סמוטריץ' 

 הדתית 

 .תיאום פעולות הממשלה בשטחים1

)מתפ"ש(,  בשטחים  הממשלה  פעולות  תיאום  מפקדת 
של  הביטחוני  ולתיאום  האזרחית  המדיניות  למימוש  אחראית 
על  אחראית  היחידה  ושומרון.  יהודה  בשטחי  ישראל  ממשלת 
יישום המדיניות האזרחית בשטחי יהודה ושומרון וכלפי רצועת 
ומשרדי  הביטחון  מערכת  גורמי  ובשיתוף  בתיאום  עזה, 
הביטחון  לשר  כפופה  היחידה  השונים.  בתחומים  הממשלה 
והאלוף העומד בראשה, חבר במטה הכללי של צה״ל, כאשר  

 מכהן בתפקיד אלוף רסאן עליאן. 2021דש מאי החל מחו
 השר ימנה את מתאם פעולות הממשלה

 .המנהל האזרחי ביהודה ושומרון2

המנהל האזרחי הוקם מכוח סמכות המפקד הצבאי והינו הגוף 
כזרוע  והביטחונית,  האזרחית  המדיניות  יישום  על  האחראי 

ושומרון. המנהל ביצועית של מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה  
האוכלוסיות  כלל  לטובת  האזור  החיים  מרקם  שיפור  על  אמון 
החיות באזור ומורכב מקצינים, אזרחים וחיילים הפועלים כתף 
הממשלה  משרדי  עם  בתיאום  המדיניות  למימוש  כתף  אל 
קצין צה"ל בדרגת אלוף, אשר   הישראלים. על היחידה מפקד 

 .מקבל את סמכויותיו ממפקד פיקוד המרכז
 השר ימנה את ראש המנהל האזרחי

 
הפרקליטות 3 ידי  על  לבג"צ  המוגשות  המדינה  תשובות   .

 יאושרו על ידי השר
 
 .פרוייקט התקנת צווי אלוף להתאמת תחיקת הבטחון ביו"ש4

צו אלוף מבטיח את שלומו של הציבור ומטרתו לדכא מרד או  
מלחמתית   תפיסה  תחת  הנתון  באזור  זה  צו  התקוממות. 

 "ל להיות הרשות המחוקקת העליונה באזור. מאפשר לצה

 רוטציה: משרד הבריאות 

 ראשון: אריה דרעי, סיעת ש"ס 
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: משה ארבל, מטעם  סגן שר 

 סיעת ש"ס 

 

אופציה: שר מטעם סיעת   

 הציונות הדתית 

 

משרד לפיתוח הנגב 

והגליל והחוסן  

הלאומי )לשעבר 

'המשרד לפיתוח 

הפריפריה הנגב 

 והגליל'( 

סיעת עוצמה  , יצחק וסרלאוףח"כ 

 יהודית 

 .סמכויות משרד נגב גליל והפריפריה החברתית 1

 . יוצאו סמכויות הפריפריה החברתית ויועברו למשרד אחר2

מס'   ממשלה  להחלטת  הוקם   2015מנובמבר    631בהתאם 
והגליל הנגב  לפיתוח  לפריפריה חברתית במשרד  בכיר   ,אגף 

למשרד   שמו  את  שינה  הנגב והמשרד  הפריפריה,  לפיתוח 
והגליל. המשרד מגבש תוכניות עבודה שנתיות בשיתוף משרדי 

השלישי והמגזר  מוניציפליות  רשויות  החוסן   ממשלה,  לחיזוק 
החברתי, הגדלת הצמיחה הכלכלית, צמצום פערי הזדמנויות  
תעסוקה   בפיתוח  הוא  עבודתו  עיקר  החיים.  באיכות  ושיפור 

החינו קידום  ציבור,  והקמת ומוסדות  והתרבות  ההשכלה  ך, 
וקהילתיים  חברתיים  תוכנית   .מיזמים  מרכזיים:  פרוייקטים 

מנהיגות לגיל השלישי, תוכנית יות"ר, תוכנית קליקה ותוכנית  
 'צומחים יחד'

 
 מיליארד ₪  2. המשרד יתוקצב בלפחות  3
 
והכפר  4 ההתיישבות  החקלאות  ופיתוח  לתכנון  .הרשות 

 )מעבר ממשרד החקלאות(

ל מטה  הרשות  יחידת  היא  תחומים  תכנון  במגוון  העוסקת 
מקרקעי  במועצת  ייצוג  ובנייה,  תכנון  במוסדות  ייצוג  ובהם: 
החקלאית  הקרקע  בתחום  מועצה  החלטות  וייזום  ישראל 
בנוגע  ממשלה  החלטות  ויישום  ייזום  הכפריים,  והישובים 

 .למרחב הכפרי ולהתיישבות הכפרית 

 י(.רשות הצעירים )מעבר משוויון חברת5

בין   בצעירים  מתמקדת  במספר    18-35הרשות  ופועלת 
מעורבות  מלגות,  צעירים,  מרכזי  מדיניות,  גיבוש  מישורים: 

 חברתית, תעסוקה ועוד

 . אגף בכיר אזרחים ותיקים )מעבר משוויון חברתי( 6

של  הזכויות  קידום  למען  פועל  ותיקים  אזרחים  בכיר  אגף 
שונים.   בתחומים  בישראל  הוותיקים  פועל  האזרחים  זו,  ברוח 

האגף בין היתר לשיפור איכות החיים של האזרחים הוותיקים 
בישראל, להנגשה של שירותים שונים לאזרחים ותיקים, לחיזוק 
דורי בחברה הישראלית, לשילוב של האוכלוסייה  הקשר הרב 
הוותיקה בשוק העבודה ובחברה בישראל וכן מקיים פעילויות  

 .האזרחים הוותיקים תרבות, השכלה ופנאי לאוכלוסיית 
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  ח"כ שלמה קרעי, סיעת הליכוד משרד התקשורת 

משרד להגנת  

 הסביבה 

  

משרד התרבות  

 והספורט 

מטעם סיעת  קי זוהר ח"כ מי

 הליכוד

תועבר  1 )המועצה  בספורט  הימורים  להסדר  .המועצה 
 ממשרד האוצר(

  1968המועצה להסדרת ההימורים בספורט היא יוזמה משנת  
בהחלטת כנסת ישראל, במטרה לפקח על הימורי  אשר יוסדה  

מוסדות   מנציגי המדינה;  מורכבת  הספורט במדינה. המועצה 
את  ולעודד  לטפח  עיניה  לנגד  ושמה  הציבור  ונציגי  הספורט 
תרבות הספורט בארץ, תוך שמירה על הוגנות ושקיפות מירבית  

 .עבור האזרח
של המועצה להסדר ההימורים אחראית לחלק ניכר מהתקציב  

קבוצות הכדורגל הישראליות בליגות השונות, היא אחראית על 
ליגת  של  המפעל  ווינר מימונה  את  מפעילה  בכדורסל, 

ונחשבת למובילה   –הספורטיבי הייחודי גביע הטוטו בכדורגל  
 .בקידום עולם הספורט בישראל

 
 . קרן המתקנים )תועבר ממשרד האוצר(2

התשכ"ז בספורט,  ההימורים  להסדר  לחוק    1967-בהתאם 
בספורט   ההימורים  להסדר  "מועצת (המועצה  גם  המכונה 

ובשדרוג  בהקמה  לתמיכה  הקצבות  לחלק  מוסמכת  הטוטו") 
"קרן   באמצעות  זאת  עושה  המועצה  ספורט.  מתקני  של 

 .המתקנים", לה מוקצה חלק מתקציב המועצה
 

סגן שר: חו"כ יעקב טסלר, סיעת   

 יהדות התורה

 

ח"כ   , שר מטעם סיעת ש"ס משרד לשירותי דת 

 מיכאל מלכיאלי 

 

משרד לשוויון 

 חברתי 

  

משרד העבודה 

הרווחה והביטחון 

 החברתי 

ח"כ יעקב   , שר מטעם סיעת ש"ס

 מרגי 

במחצית הראשונה של הקדנציה, ברוטציה   הרווחה יכהן כשר 

 . עם ח"כ יואב בן צור

ח"כ יעקב טסלר   ,סגן שר הרווחה  

 סיעת יהדות התורה
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ח"כ יואב בן  , שר במשרד הרווחה  

 צור מטעם סיעת ש"ס 

הביטוח הלאומי וזרוע התעסוקה  ח"כ בן צור יהיה אחראי על

 .במשרד הרווחה

של הקדנציה, ברוטציה  השנייהבמחצית הרווחה יכהן כשר 

 כ יעקב מרגי. עם ח"

   זרוע העבודה 

 רוטציה: משרד האוצר 
 ,ראשון: ח"כ בצלאל סמוטריץ'

 הציונות הדתית 
 שני: ח"כ אריה דרעי, סיעת ש"ס

 .יוקם מטה תשתיות לאומיות1

 להסרת חסמים וזירוז ביצוע תשתיות לאומיותהמטה יפעל 

סיעת טעם  אופציה: סגן שר מ  
, ח"כ מיכל  הציונות הדתית

 וולדיגר 

 ח"כ וולדיגר תקבל סמכויות בתחומי רווחה ובריאות  

משרד המשימות 

הלאומיות )לשעבר  

'משרד 

 ההתיישבות'( 

סיעת הציונות  ח"כ אורית סטרוק, 
 הדתית 

 ההתיישבות.סמכויות משרד 1

ובתחומים  ישראל  המשרד עוסק בליבת ההתיישבות במדינת 
המשימתיים,  הגרעינים  צבאיות,  הקדם  המכינות  הבאים: 

 .השירות הלאומי אזרחי והחטיבה להתיישבות כזרוע ביצועית 

 .מנהלת זהות יהודית )העברה מהמשרד לשירותי דת(2

פי   2013בספטמבר   על  היהודית,  הזהות  מינהלת  הוקמה 
הדתהחל לשירותי  במשרד  כאגף  ממשלה  האגף  .  טת  מטרת 

”לקידומה  לפעול  היא  הממשלה  בהחלטת  שנקבעה  כפי 
בחברה   שונים  ציבורים  בקרב  היהודית  הזהות  של  וחיזוקה 
הישראלית  בקרב החברה  וההזדהות  הגברת התודעה  ולצורך 
עם מרכיבי היסוד של הזהות היהודית ושל המורשת היהודית  

חלקי   לכל  תכליתו, והלאומית  מימוש  לצורך  היהודי“.  העם 
גופים שונים שאיתם   האגף מבצע את כל פעילותו באמצעות 

מתקשר בפעולות   .הוא  ותמיכה  להסברה  מיזמים  יתווספו: 
 מערך הגיור הממלכתי. 

תגובש תוכנית לאומית להעמקת הזהות היהודית עבור מגוון  
ביניהן מרכזים  אוכלוסיות,  ויוקמו  סטודנטים,  ללימודי , 

לעידוד היצירה היהודית   תוכן יוקמו קרנו  תמורשת, רוח וזהו
 תקצוב:  .בקולנוע

 מליון ₪  700: 2023

 ₪ מליון  800 :2024

 מליון ₪   950 :2025

תוכנית   כאמצעי לעידוד  תגובש  הקהילתי  החוסן  וחיזוק 
 מלש"ח  600תקצוב:  להגברת לכידות חברתית.
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כולל תקצוב   -ממשרד החינוך. אגף תרבות יהודית )העברה  3
 ותקנים( 

  .ברחבי הארץ היושב בירושלים וממחוזות  האגף מורכב ממטה
בדרך  המסורת,  ברוח  התרבות  הפצת  על  מופקד  האגף 

המסורתית    לימודית  היהודית  התרבות  חווייתית.  ובדרך 
מגוונת של תחומים ונושאים ממקרא ותלמוד    מורכבת מקשת 

 וקולנוע.  ועד למוסיקה, תיאטרון
יהודית, המעניקים ואירועי תרבות   האגף מקיים מפעלי לימוד 

מגוון  ובכל  התחומים  בכל  וחוויה,  ידע  בהם  למשתתפים 
היהודית   הנושאים  בתרבות  הכלולים   .והדרכים 

והוא   פעילויות  לקיים  רבים  גורמים  מעודד  האגף  לכך,  נוסף 
שותפי  משתתף בין  ופיקוח.  סיוע  מקצועי,  יעוץ  ידי  על  ו  בהן 
מקומיות   :היהודית   התרבות   להפצת  מועצות ,  רשויות  עיריות, 

מועצות  קיבוצים,   מקומיות,  קהילתיים,  ישובים  אזוריות, 
קהילתיים ועמותות רבות, שעניינן   מושבים, מתנ"סים, מרכזים 

וחוויה בתחומי היהדות  ונשים    .לימוד  ציבור היעד כולל גברים 
ושאינם ההאוכלוסייבכלל   דתיים  ות   ,  ועולים  דתיים,  יקים 

פעילותו של האגף נעשית    רוב.  חדשים, מגיל צעיר ועד זיקנה
הפורמלית  החינוך  למערכת  כגון  מחוץ  מדרשות   במסגרות 

א"י לימודי  להעמקת  ,ליהדות  היהודי  מרכזים  חוגים  ,החינוך 
 .וימי עיון

 
 . הקמת מנהלת קהילות משימתיות 4

 ברחבי הארץהמנהלת מטפל בגרעינים משימתיים הפרוסים 

 . שירות לאומי במערכת החינוך5

לביטול השחיקה התקציבית    מלש"ח נוספים   174תקצוב בסך  
, ר חקלאיים ך, לחינוך בכפרי נועבשירות לאומי במערכת החינו

חינוכיות  מסגרות  המורשת חיזוק  העצמת  הדתית,    ,  הציונית 
 ועוד. מורשת הרב קוק

 תקצוב נוסף  .6

בסך חב"  110  תקצוב  לפעילות  ציבור ד מלש"ח  למוסדות   ,
וכן   רפואי  ציוד  פיתוח   165להשאלת  פעילות  לטובת  מלש"ח 

 ובינוי 

 תוכנית חומש. 7

בשיתוף חומש  תוכנית  ההתיישבות   תוכן  לפיתוח   מנהלת 
 אזורים ביו"ש. 

אופציה: סגן שר מסיעת הציונות  
 הדתית 
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משרד התחבורה 

 והבטיחות בדרכים 

ח"כ מירי רגב מטעם תנועת  

 הליכוד

 

ח"כ אורי מקלב מסיעת סגן שר:  

 יהדות התורה

הגשת תכנית חומש לקידום התשתיות בערים שבאחריותו, . 1

בהן רמת מינוע לנפש נמוכה והדרישה לתחבורה ציבורית 

 גבוהה, שתעסוק בין השאר בהקמת מסופי תחבורה חדשים. 

הגשת תכנית לשיפור תשתיות לרבות הרחבת כבישים  . 2

עלי כבישי גישה שאינם  ותוספת כבישי גישה ליישובים ב

 עונים על הצרכים 

  וד כח"כ יריב לוין סיעת הלי משרד המשפטים 

משרד לשיתוף  

 פעולה אזורי 

  

משרד החקלאות  

 ופיתוח הכפר 

ח"כ אבי דיכטר מטעם סיעת 

 הליכוד

 

: ח"כ  סגן שר מטעם סיעת ש"ס 

 משה אבוטבול 

 

משרד החדשנות,  

 המדע והטכנולוגיה 

  אקוניס סיעת הליכודח"כ אופיר  

  ח"כ חיים כץ מסיעת הליכוד  משרד התיירות 

סיעת    מטעם ח"כ יואב קיש  משרד החינוך 

 הליכוד

 

:  שר במשרד מטעם סיעת ש"ס 

 חיים ביטון ח"כ 

 

   משרד המודיעין 

   משרד התפוצות 

 רוטציה: משרד הפנים 
ת ע ראשון: ח"כ אריה דרעי, סי

 ש"ס
 סמוטריץ'שני: ח"כ בצלאל 

 הציונות הדתית 

 

שר במשרד מטעם סיעת סגן  
 : ח"כ משה ארבל ש"ס
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משרד העלייה  

 והקליטה 

סיעת הציונות אופיר סופר, ח"כ 

 הדתית 

 

אופציה סגן שר מסיעת הציונות  

 הדתית 
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 ייתכנו שינויים ותוספות עד רגע ההשבעה  25-מינויים יושבי ראש ועדות הכנסת ה

 הערות  יו"ר מיועד ועדה

  ח"כ אמיר אוחנה )ליכוד( יו"ר הכנסת 

  ח"כ יואב קיש )ליכוד(  הועדה המסדרת 

   ועדת הכנסת 

גפני ועדת הכספים משה  )יהדות   ח"כ 

 התורה( 

 

   ועדת הכלכלה 

אדלשטיין ח"כ   ועדת החוץ והבטחון    יולי 

 )ליכוד(

 

ועדת משנה בנושאי יהודה 

 ושומרון

משה   סיעת  ח"כ  סלומון, 

 הציונות הדתית 

 

)יהדות  ועדת הפנים  אשר  יעקב  ח"כ 

 התורה( 

חוק  הדתיות,  המועצות  על  פיקוח  חדשות:  סמכויות 
 המצות )איסור חמץ(, ענייני קבורה ועירובין ומקוואות 

ח"כ שמחה רוטמן   ועדת החוקה ושירותי דת 

 )הציונות הדתית( 

מהכנסת סמכויות חדשות: סמכויות הועדה לשירותי דת  
 24-ה

ועדת העלייה הקליטה  

 והתפוצות 

  

ועדת החינוך, התרבות  

 והספורט 

ש"ס:   סיעת  מטעם  ח"כ 

 יוסף טייב 

 

אייכלר   ועדת העבודה והרווחה  ישראל  ח"כ 

 )יהדות התורה( 

 

   הועדה לענייני ביקורת המדינה 

הועדה לקידום מעמד האישה 

 ושוויון מגדרי

  

   והטכנולוגיה ועדת המדע 

ש"ס:   ועדת הבריאות  סיעת  מטעם  ח"כ 

 אוריאל בוסו 
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  ח"כ מטעם עוצמה יהודית  ועדת בטחון הפנים 

ועדת מיזמי תשתית לאומיים 

 ורפורמות 

סיעת   טל,  אוהד  ח"כ 

 הציונות הדתית 

 סמכויות חדשות: רפורמות

הועדה המיוחדת לענייני  

התמכרויות, סמים ואתגרי 

 בישראל הצעירים 

  

   הועדה המיוחדת לזכויות הילד 

   הועדה המיוחדת לעובדים זרים 

הועדה המיוחדת לענייני  

 החברה הערבית 

  

הועדה המיוחדת לעניין הקרן  

 לאזרחי ישראל 

 רוטציה:

מטעם   ח"כ  ראשון: 

 עוצמה יהודית 

 

הועדה המיוחדת לפניות  

 הציבור 

ח"כ יצחק פינדרוס, סיעת  

 יהדות התורה

 

   ועדת האתיקה 
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 ד הממשלה קווי יסו

 בכל חלקי הארץ, ביניהם יהודה ושומרוןההתיישבות  פיתוח .1

 ביטחון אישי, תוך מלחמה בטרור ביצור הביטחון הלאומי והקניית  .2

 תכנית הגרעין של איראן המשך מאבק נגד  .3

 ירושליםחיזוק מעמדה של  .4

 החברתיים  הפריפריה וצמצום הפעריםפיתוח  .5

 ומתן פתרונות לבעיות העומס בתחבורה  בתחבורה ציבוריתעידוד שימוש  .6

 ויצירת תנאים כלכליים לצמיחה בת קיימא  יוקר המחיה קידום תכנית להתמודדות עם  .7

 , תוך קביעת יעד לאומי להוזלת מחירי הדיורהוזלת מחירי הדיור והגדלת היצע הדירות .8

 המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטתוהשבת האיזון בין הרשות משילות הבטחת ה .9

 והקליטה ממדינות העולם הגברת העלייה  .10

, תוך פעולה לשיוויון בין כל במרכז סדר העדיפו הלאומי, ופעולות לקידום רפורמות במערכת החינוך  חינוךהעמדת ה  .11

 האוכלוסיות במערכת החינוך השונות וחיזוק הזהות היהודית

 ומורשת ישראל, תוך כיבוד הדתות והמסורות של בני הדתות במדינה  נה צביונה היהודי של המדישמירה על  .12

 , בכלל זאת ביחס למקומות הקדושיםבנושאי דת ומדינה  הסטטוס קוושמירה על  .13

בבעיית   .14 בפשיעה טיפול  ומאבק  הערבית  בחברה  האישי  השכלה  הביטחון  עידוד  וטיפוח  תוך  בתשתיות  השקעה   ,

 צעירים 

  וההשכלה במקצועות הטכנולוגייםקידום הכשרה מקצועית  .15

 בחברה תוך סיוע בחינוך, תעסוקה ודאגה לצרכיהם הבסיסיים  שילוב בעלי מוגבלויות .16

 שיפור איכות החיים והשתתפות בתרומה למאמץ הגלובלי  איכות הסביבה,הגנה על  .17

 ומתן גב ללוחמים והשוטרים   כוחות הביטחוןחיזוק  .18

 כחבל ארץ אסטרטגי ויצירת תנופת התיישבות, עשייה, פיתוח וקידום יזמות  ברמת הגולןהכרה   .19
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 הסכמים קואליציוניים

 תכנון, בינוי ודיור 

 סעיפים המוסכמים על כלל הסיעות

לעצירת   .1 ייעד לאומי  יוגדר  יעמוד בראש סדר העדיפויות.  והגדלת טיפול במשבר הדיור  עליית מחירי הדיור, הוזלתם 
 (60ההיצע. )סעיף 

תקודם רפורמה להפחתת הנטל הבירוקרטי בתחומי הבינוי והשיכון. בין היתר, יתומרצו ראשי ערים ורשויות מקומיות  .2
דיור 'תקועות'. הממשלה   300לביצוע בנייה בשטחן. יסובסדו תשתיות הנחוצות להשלמת בנייה של כ אלף יחידות 

 (61פחתת הנטל הבירוקרטי ולזירוז מתן היתרי בנייה. )סעיף תפעל לה
יקודם שינוי בחוק 'קרן לאזרחי ישראל', כך שניתן יהיה לעשות שימוש בסכומים שהצטברו למימון תשתיות תומכות  .3

 (62דיור ותחבורה. )סעיף 
תונח בפני המועצה הצעה אשר תע .4 פיצוי לזכאים,  ישראל קבעה  ניק משקל למשך במצבים בהם מועצת מקרקעי 

 (63ולערכם הנוכחי בהתאם ליעוד החדש הצפויה לאחר הפינוי. )סעיף  ןתקופת ההחזקה במקרקעי
בכדי למנוע פגיעה בשטחים פתוחים.   2027מכלל יחידות הדיור שיאושרו עד    40%יקבע יעד התחדשות עירונית של   .5

 (73)סעיף 

 יהדות התורה

 (167עצירת עליית מחירי הדיור כיעד לאומי )סעיף  וקביעת מיקום משבר הדיור בראש סדרי העדיפויות התקציביים,  .1

ימים להקמת הממשלה תוכן תכנית מקיפה כולל להגדלת היצע הדירות והוזלת מחירי הדיור שתוגש לממשלה   30בתוך   .2

 (168)סעיף  .ותבוצע ע"י כלל סיעות הקואליציה

השנים הקרובות תוך התאמה לגודל   5-קמתה תקבע הממשלה את יעדי התכנון והשיווק השנתיים ליום מה  90תוך   .3

 ( 169)סעיף  .היחסי של האוכלוסיות השונות ולצרכיהן התכנוניים 

 (170)סעיף  .2016משנת  1823יום מכינון הממשלה תעודכן ותקודם החלטת ממשלה מס'  60בתוך  .4

 (:171טיה הקשורים בבינוי ושיכון )סעיף קידום רפורמה להפחתת תהליכי בירוקר .5

 מציאת פתרון לעידוד ראשי ערים ורשויות מקומיות לבנייה בשטח שיפוטן  •

 הפחתת הבירוקרטיה וזירוז מתן היתרי בנייה, לרבות שימוש במכרזי "תכנן ובנה" בפרוייקטים •

 (: 172קידום הקלות בבירוקרטיה בקבלת הלוואות לדיור ובמיחזורן )סעיף  .6

 דיגיטציה והגשה מקוונתקידום  •

 הקלות בשינוי מוטב בביטוח חיים  •

 קיצור משך הזמן הנדרש להסרת שעבודים •

 התאמת הקריטריונים למאפייני האוכלוסייה השונים •

 (173)סעיף  .70%בחינת תיקון הוראת בנק ישראל שתאפשר הלוואה לכל מטרה כנגד שעבוד נכס בשיעור מימון של  .7

 (174)סעיף  .לזכאות לסיוע בשכר דירה למגזרים השונים וללא יצירת אפליה בזכאויות התאמת מבחני ההכנסה  .8

 (:175הקמת ועדת שרים לענייני מקרקעין ודיור שתתכלל את הסמכויות הבאות )סעיף  .9

 קביעת מדיניות ואישור קידום רפורמות ושינויים מבניים בתחום המקרקעין והבנייה למגורים  •

מגוונים בתחום הבנייה למגורים, בין השאר לדיור להשכרה לטווח רחוק, התחדשות קידום פרוייקטים ומודלים   •

 עירונית, פינוי בינוי, דיור ציבורי

 החלטות הנוגעות למקרקעין לרבות בעניין רמ"י  •

 גיבוש פתרונות לחסמים ותיאום בין הגורמים בתחומי תשתיות וסביבה בכל הנוגע לפרוייקטי דיור •

 ( 176)סעיף  .צמודה בריבית של אחוז עבור יזמי דיור להשכרה ארוכת טווח הקמת קרן הלוואות שאינה .10

יום יגישו משרדי השיכון והפנים בשיתוף עם רמ"י ומנהל התכנון הצעה למיקום היישוב העירוני בעל הצביון   90תוך   .11

 (177)סעיף  .החרדי בדגש על נגישות למוקדי תעסוקה
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השיכון, ולמשרד עצמו יהיו ארבעה חברים בוועדה, כאשר קבלת ההחלטות בוועדה בראשות ות"פ יעמוד מנכ"ל משרד   .12

 (178)סעיף  .תיעשה ברוב קולות 

 (179)סעיף  .תקנים לרמ"י ומשרד השיכון שיחולקו בהתאם למדיניות שר הבינוי והשיכון 25הוספת  .13

 ( 180)סעיף  .הבינוי והשיכוןמלש"ח למשרד  120ולטובת מימושה יוקצו   663אישור מחדש של החלטת ממשלה מס'  .14

ישראל, שי .15 ותיקון החוק כך    של  מינוי  קבעשינוי חקיקה בחוק רשות מקרקעי  יו"ר מועצת רמ"י  נציגים ע"י  חמישה 

 ( 181)סעיף  .שיידרש נציג חרדי במועצה

 ( 182)סעיף  .שינוי החקיקה כך שבוועדות התכנון השונות יכללו אנשי מקצוע מכלל האוכלוסיות  .16

  400-ו 2023מלש"ח בשנת  150ת הממשלתית להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון בהיקף של תקצוב הרשו .17

 ( 184)סעיף   .2024מלש"ח בשנת 

תקצוב הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לצרכי פינוי בינוי בפריפריה, כולל פריפריה חברתית לרבות במקומות  .18

 ( 185)סעיף   .2024 ₪ בשנת  400-ו 2023ח בשנת מלש" 400שאינם בעלי היתכנות כלכלית, בהיקף של 

 ( 186)סעיף  .עדכון מפת אזורי עדיפות לאומית לרבות התייחסות לאזורים בפריפריה החברתית  .19

גיבוש "ארגז כלים" ורפורמות שיתוקצבו וייצאו אל הפועל באמצעות משרד השיכון בין היתר בנושאים הבאים )סעיף  .20

187 :) 

 תשתיות רכות  •

 תחבורה תשתיות תומכות  •

 תקצוב מוסדות ציבור •

 הגדלת מספר כיתות "מאיצות נדל"ן"  •

 הוצאת פיתוח בפריפריה •

 ש"ס

תכנוניים  .1 פתרונות  למתן  דחופה  תכנית  הכנת  תוך  לאומי,  כיעד  הדירות  היצע  והגדלת  הדיור  מחירי  הוזלת  קביעת 

רוויה והעצמת יישובים שיתוכננו באופן התואם מידיים, תוך דגש על קידום  השוויון בקריטריונים לדיור, קידום בנייה  

 (173)סעיף  .את המגזר החרדי

קידום רפורמה להפחתת תהליכי הבירוקרטיה המונעים את הגדלת היצע הדירות, תוך מציאת פיתרון לעידוד ותמרוץ  .2

 ( 174)סעיף    .ים ראשי רשויות לבצע בניה בשטח שיפוטם וחקיקה להפחתת הבירוקרטיה וזירוז מתן היתרי בניייה למגור

יום מהקמת הממשלה, אשר ייושמו בכל היעדים,   90השנים הקרובות בתוך    5-קביעת יעדי התכנון והשיווק השנתיים ל .3

 ( 175)סעיף  .המודלים והתוכניות השונות של מנהל התכנון ומשרד השיכון

יום   90תכנון, יגישו בתוך  להקמת עיר חרדית, משרד השיכון והפנים בשיתוף רמ"י ומנהל ה  1821לאור החלטה מס'   .4

)סעיף   .הצעה למיקומו של היישוב העירוני בעל הצביון החרדי, בדגש על נגישות למוקדי תעסוקי והתפתחות כלכלית 

176 ) 

 (177)סעיף  .הגדלת ההיצע של רכישת דירות חדשות לדיור הציבורי והקפאת שכר הדירה בדיור הציבורי .5

 ( 178)סעיף  .התכנון השונות יכללו אנשי מקצוע מכלל האוכלוסיות קביעת חקיקה לפיה בוועדות  .6

יום מהקמת הממשלה להסדרה מוניציפלית של היישוב תל ציון, כוועד מקומי נפרד   60הבאת הצעת מחליטים תוך   .7

 ( 179)סעיף   .מהיישוב כוכב יעקב

סעיף   .8 לתיקון  ממשלתית  חוק  הצעת  והבנ 13הגשת  התכנון  לחוק  השלישית  לתוספת  התשכ"ה)א(  כך  1965-יה,   ,

שלשר הפנים תינתן הסמכות לקבוע תנאים מיוחדים אשר בהתקיימם ייועדו כספים שנגבו בהיטלי השבחה לשימוש 

 (204)סעיף  .בתקציב השוטף של הרשות המקומית 
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 בריאות

 יהדות התורה
הציבוריים, יחד עם השוואת תקצוב בתי חיזוק שירותי הבריאות תוך הקצאת משאבים והגברת הסיוע לבתי החולים  .21

 (200סעיף ) .החולים הציבוריים לבתי החולים הממשלתיים באופן מלא ובכל הפרמטרים 

 ת נות הדתיוהצי

 בריאות הנפש

יוקם צוות עבודה בראשון מנכ"ל משרד הבריאות לשיפור הרפורמות הנדרשות במערך בריאות הנפש. הצוות יעסוק   .1
 (181)סעיף בנושאים הבאים: 

צמצום העומס בבתי החולים בפסכיאטריים המשך קידום חלופות אשפוז וקידום השימוש בהן על ידי קופות   •
 החולים. 

 תגבור השירותים בקהילה וצמצום זמני המתנה לטיפול.  •

 העברת תחום ההתמכרויות לאחריות הביטוחית של קופות החולים.  •

 קידום מענים לשיפור הרצף הטיפולי  •

 תחלואה כפולה. מתן מענה ל  •

 מתן מענה למערכי לינה ודיור לדרי רחוב. •

תגובש תוכנית לאומית לבריאות הנפש לילדים וצעירים אשר תכלול בין היתר, פתיחת מסגרות לטיפול יום  •
 ומענים לשיקום בקהילה. כמו כן יינתן מענה טיפולי להפרעות אכילה. 

 לות באזור מגורים יקודם חופש הבחירה למטופלים לבחירת מקום אשפוז ללא ת  •

 ישופר השירות בסל שיקום לנכי נפש בקהילה  •

 תשופר תקינת כח האדם ומתן תמריצים לעבודה במערך בריאות הנפש  •

 פיתוח תוכניות מניעה והסברה בקהילה •

 הקצאת תקצוב ייעודי לבינוי ושיפוץ מלקות פסיכיאטריות.  •

 יוקמו מרכזי חוסן בערים מעורבות •

 מתמודדי נפש יקומו חדרים אקוטיים עבור  •

 תבחן הקמת בתי ספר לחינוך מיוחד נפשי במערכת החינוך •
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 ושירות לאומי  כוחות הבטחון

 המוסכמים על כלל הסיעותסעיפים 

 ( 16)סעיף  .שיפור תנאיהם של חיילי צה"ל, במהלך שירותם הסדיר ולאחר שיחרורם  .1
ר הלוחמים כלהעלאת שכר הלוחמים. כמו כן, השוואת ש, ומתן עדיפות  20%ם בשירות סדיר בליהעלאת שכר החיי .2

 (17)סעיף  .לשכר הממוצע במשק ,יה האחרונה לשירותם יבמחצית השנ 
)סעיף   .יוסדר הטיפול, השיקום ורווחת נכי צה"ל הלומי קרב. לרבות, שיקום לתעסוקה ראויה, דיור, משפחה וקהילה .3

19) 
 (55תושלם תוכנית מעבר צה"ל לנגב. )סעיף  .4

 יהדות התורה

 (90רת מעמדם של תלמידי הישיבות )סעיף ד עד העברת התקציב יושלם תיקון לחוק שירות ביטחון להס .1

 הציונות הדתית 

 (142יושלמו תהליכי העתקת בסיסי צה"ל הממוקמים ביו"ש, בדגש על בית אל וקרית ארבע. )סעיף  .1
 ( 146)סעיף קידום העתקת מרכזי השיקום והאחזקה של צה"ל לציפורי  .2
 (173הממשלה תפעל לחיזוקו של צה"ל כצבא העם )סעיף  .3
 ( 174משכר חייל בשירות עורפי. )סעיף  90%בכדי לעודד שירות לאומי, דמי כיס המתנדבים לא יפחתו מ .4
יוקצו   .5 גבוהות המעודות   150מדי שנה  ובישיבות  ושיקום תשתיות במדרשות לבנות, בישביות הסדר  מלש"ח לבינוי 

 ( 175)סעיף  שרות צבאי.
 (177יישמר מודל התקצוב של ישיבות המעודדות שירות צבאי. )סעיף  .6
חוק המכינות הקדם צבאיות יתוקן כל שתהיה הלימה בין שיעור הגידול השנתי במספר התלמידים המאושר ע"י צה"ל,  .7

 ( 178לבין תקציב המכינות. )סעיף 
 (179)סעיף יתוקצבו מענים בטיחותיים לתלמידי המכינות הקדם צבאיות.  .8
הממשלה תפעל למתן מלגות בכדי לקדם שיוויון הזדמנויות לתלמידים ממצב סוציו אקונומי נמוך בוגרי ישיבות הסדר,   .9

ישיבות גבוהות המעודדות שרות צבאי, בוגרי מכינות קדם צבאיות ותלמידי מדרשות המשלבות שנתיים שירות לאומי. 
 (  180)סעיף 

 עוצמה יהודית 

 (110)סעיף  .ים יורחבו כך שיתאפשר פטור ממכרז למשרתי מילואים תקנות חובת המכרז .1

 נעםסיעת 

 (18)סעיף  .יוסדר מעמדם של תלמידי הישיבות בחוק שירות הבטחון .1

 שירות בתי הסוהר
 עוצמה יהודית 

העונשין השר לביטחון לאומי יבחן את הרפורמות השונות לניהול מיטבי של מצבת הכלואים בשב״ס. כמו כן, יתוקן חוק   .1
כך שיתאפשר במקרים מסוימים מאסר בית באיזוק אלקטרוני כחלופת מאסר. בנוסף, תוקם ועדה אשר תחליט במקרים  

 ( 107)סעיף  .בהם ישנה תפוסה מלאה בבית הסוהר אילו אסירים ימשיכו לרצות את מאסרם תחת פיקוח אלקטרוני
 (129)סעיף  .ינוי תנאיהם של האסירים הביטחוניים ביטחוני בש-יום מהקמת הממשלה, ידון הקבינט המדיני 90תוך  .2
פקודת בתי הסוהר תתוקן כך שתעוגן ההגדרה של אסיר ביטחוני בהתאם להגדרות בפקנ״צ בחקיקה, ויוסדרו תנאיהם  .3

 ( 130)סעיף  .של האסירים הביטחוניים 
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 והמלחמה בטרור   בטחון לאומי

 סעיפים המוסכמים על כלל הסיעות

 (32)סעיף  .ייעודיים לשם אכיפה ומיגור הפשיעה הבלתי חוקי בחברה הערבית יוקצו משאבים  .1

 הציונות הדתית 

 (158ככל שהרש"פ תקדם צעדים כנגד ישראל, תגובש מדיניות נגד פעילותיה ונגד העברת כספי טרור. )סעיף  .1
 ( 159קידום השבת שבויים ונעדרים בכל מחיר. )סעיף  .2
 (161אלימות לאומנית. )סעיף השב"כ ימונה לפעול כנגד  .3
 (162יקודם חוק לשלילת אזרחות ותושבות ממחבלים וסייעניהם. )סעיף  .4

 
 עוצמה יהודית 

יום מיום הקמת הממשלה, תתקבל החלטת ממשלה המכריזה על מערכה לאומית כוללת להשבת הביטחון   60בתוך   .1
הפשיעה הלאומנית, איסוף הנשק הבלתי חוק, התמקדות  האישי ברחבי ישראל. החלטה זו תעסוק, בין היתר, במיגור  

 ( 82)סעיף  .בפשיעה החקלאית, גביית דמי חסות ועבירות אלימות חמורה
 (83)סעיף  .תוקם ועדת מנכ״לים ללחימה בהון השחור ובארגוני הפשיעה להעמקת החקירות וגביית המסים  .2
 (86עיף )ס .תוקם ועדת שרים לענייני ביטחון פנים ומשילות ביטחונית  .3
יום מיום הקמתה, תתקבל החלטת ממשלה, שיגיש השר לביטחון לאומי, להסדרת המשמר הלאומי הישראלי.   90בתוך   .4

במעמד הדומה לשב״ס. כמו כן, יגדל מספר פלוגות    ,שירות עצמאיכ  ימוצבמהמשטרה ו  'ינותק'  במסגרת ההחלטה מג״ב
 (90)סעיף  .פלוגות  46-המילואים של מג״ב ל

 ( 91)סעיף . בארגוני הפשעו לשב״כ לסייע למשטרת ישראל להיאבק בפשיעה הלאומנית  הממשלה תורה .5
 (92)סעיף  .תעשה בשיתוף בין משרד רוה״מ למשרד לביטחון לאומי 91הפעלת השב״כ לפי סעיף  .6
( בהתאם למדיניות 2026)התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת    550תתוקן החלטת ממשלה   .7

 ( 94)סעיף . החדשה ויינתן דגש להפניית משאבים לצרכי ביטחון אישי ושמירת החוק והסדר בחברה הערבית  הממשלה
 (:102עונשי מינימום ועבירות חדשות )סעיף  .8

 תוגדר בחקיקה עבירת פשיעה חקלאית כעבירה עצמאית, וייקבע עונש מאסר מינימלי של שלוש שנות מאסר   •

דמי חסות   90בתוך   • גביית  יום מהקמתה, תפעל הממשלה לחקיקת חוק חברות השמירה, למען צמצום תופעת 
 באמצעות חברות שמירה

 מאסר.תוגדר עבירת גביית דמי חסות כעבירה עצמאית, וייקבע עונש מאסר מינימלי של שלוש שנות  •
 ( 103)סעיף  .השר לביטחון לאומי ייבחן את הוראות הפתיחה באש במשטרה, ויערוך בהן שינויים במידת הצורך .9

ריצה לבסיסי צה״ל, שטחי יום מהקמתה, תתקן הממשלה את חוק דרומי כך שהוא יחול גם על מקרים של פ  90בתוך   .10
 ( 104)סעיף  .אימונים ו/או לתחנות משטרה ומתקנים ביטחוניים. כמו כן, תיבחן החלת החוק האמור על גניבת רכב

 (106)סעיף  .הממשלה תקים צוות משולב למשטרה, הפרקליטות וחברת חשמל לטיפול ואכיפה כנגד גנבות חשמל .11
ם והביטחון הלאומי, להוציא מתקציבי הפיתוח הוצאות הקשורות להקמת רשות מקומית תוכל, בכפוף לאישור שרי הפני .12

 ( 108)סעיף  .סיירת ביטחון או להוספת תקנים לשיטור העירוני, הן לרכש ניידות והן לתשלום לכח אדם 
יחוקק חוק אשר ייקבע הסדרים באשר לאחריותם המשפטית של חיילי צה״ל ואנשי כוחות הביטחון לפעילות במסגרת   .13

 (115)סעיף  .תפקידם בעת פעילות מבצעית או פעילות נגד מעשה טרור מילוי
 ( 116)סעיף  .יחוקק חוק עונש מוות למחבלים  .14
 (126הממשלה תתקן את חוק הנזיקים האזרחיים, כך שיתאפשר להגיש תביעת נזיקין אזרחית נגד מחבלים )סעיף  .15
 (127)סעיף  .יחוקק חוק שלילת אזרחות וגירוש מחבלים  .16
 ( 132)סעיף  .ון חקיקה לפיו תוחמר הענישה בכל הנוגע לפגיעות מיניות על רקע לאומני וגזענייבוצע תיק .17
הממשלה תפעל לשמירה על אדמות המדינה ולמניעת פגיעה בקרקעות פרטיות. לצורך כך, יינתנו, בין היתר, פתרונות   .18

 (146)סעיף  .לחוות בודדים המיועדות לשמירה על הקרקע
ממלכ .19 חינוך  חוק  החינוך יתוקן  משרד  החינוך,  במערכת  בטרור  תמיכה  שמגלה  מורה  העסקת  תתאפשר  שלא  כך  תי 

 (122)סעיף  .ובמל״ג
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 סטודנטים והשכלה גבוהה 

 סעיפים המוסכמים על כלל הסיעות

 ( 18יוגדלו מלגות לסטודנטים יוצאי צבא ושירות לאומי. יתוקנו החוקים הבאים: )סעיף  .1

לחיילים, וכן   למימון מכינות אקדמיות אוניברסיטאיות בחינם   -1994חוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד   •
משכר הלימוד האוניברסיטאי לחיילים. כמו כן, כל חיים   100%להעלאת מימון 'ממדים ללימודים' כך שיהווה  

 יקבל שנת לימודים חינם על כל שנת שירות צבאי. 
 י צבא בפקולטות הבאות:תקודם העדפה מתקנת ליוצא .2

 רפואה  •

 משפטים •

 מדעי המחשב  •

 ראיית חשבון •

 מקצועות ההנדסה  •
 קידום הגדלת ההנחות הניתנות בתחבורה ציבורית לסטודנטים .3
  (59)סעיף  .תקודם הקמת אוניברסיטה בגליל .4
ממשלה להפיכתה קידום מעמד אוניברסיטת אריאל אל מול האיחוד האירופי ומדינות אסיה. כמו כן, קידום החלטת   .5

 (44)סעיף  .של אריאל לעיר אוניברסיטאית 
תוך חצי שנה מהקמתה, הממשלה תפעל לקידום חוק איסור הנפה ו/או הצגה של דגלי אש״ף במוסדות הנתמכים על  .6

 ( 135)סעיף  .ידי המדינה או הרשויות המקומיות 

 הציונות הדתית 

 (146)סעיף  .תקודם הקמת אוניברסיטה בגליל .1
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 כלכלה ויוקר מחייה 

 סעיפים המוסכמים על כלל הסיעות

 (21)סעיף  .יוקפאו עליית מחירי החשמל, המים והארנונה .1
 ( 21)סעיף  .תבחן הקפאה של עליית מחירי הדלק ומחירי המוצרים בפיקוח .2
 ( 22)סעיף  .הממשלה תעודד את המשק לתחרות מוגברת  .3
כן, תבחן האפשרות להשבת המס ליבואנים המחזיקים   יבוטל צו המכס על כלים חד פעמיים ושתייה מתוקה. .4 כמו 

 (23)סעיף  .במלאי
יקודם 'מסלול ירוק' לתקינה אירופאית לקיצור תהליכים בירוקרטיים, הפחתת עלויות ייצור וייבוא וייצוא בכדי להביא  .5

 (24להפחתת מחירים כוללת. )סעיף 
צמצום הבירוקרטיה על עסקים קטנים ועצמאיים. יקודם הקמת צמצום הברוקרטיה המושתת על עצמאים, בין היתר,   .6

 (25מערך אחוד לעסקים היאפשר פתיחת עסק במקום אחד. המערך יהיה דיגיטלי. )סעיף  
יוגדל ההיקף התקציבי של מענק עבודה )מס הכנסה שלילי(, וכן יוגדלו נקודות הזיכוי במס הכנסה לזוגות עובדים עם  .7

 ( 26נקודת זיכוי נוספת לכל ילד. )סעיף ילדים, כך שתתקבל חצי 
)סעיף   .בדגש על המגזר הערבי והחרדי בעיקר בתחומי התעסוקה והחינוך  -הממשלה תפעל לצמצום הפערים בחברה .8

27) 

 יהדות התורה

הצו המ .1 וביטול  ליבואנים המחזיקים   שית תיקון  נושא השבת מס  ובחינת  ושתיה מתוקה,  חד פעמיים  כלים  על  מס 

 (87 )סעיף .במלאי

 ( 88)סעיף  .בחינת סוגיית השתתפות במזון לחולי צליאק .2

 עוצמה יהודית 

 ( 124)סעיף  .הצעת חוק בנקים חברתיים קידום הממשלה תבחן  .1
 ( 136)סעיף  .יום מהקמתה, יחוקק חוק להטלת מס על תרומות המועברות מממשלות זרות לארגונים ישראלים  180תוך  .2
 (157)סעיף  .לחייבים בהוצאה לפועלמשרד המשפטים יבחן מבצע שמיטה  .3
בין השנים   .4 קורונה לעסק שנסגר  או לעצמאי שהיה במחלה   2020-2022הממשלה תקבע פטור מהשבה של מענקי 

ממושכת/אשפוז בגין קורונה שקיבל מענק ולא עמד בתנאים. באשר לעסקים שהמשיכו להתקיים וקיבלו מענק ולא עמדו 
 (166)סעיף  .בלבד במדרגות מותאמות  בתנאים, תתקיים השבה דיפרנציאלית 

 סיעת ש"ס 

ייה ובלימת האינפלציה באמצעות הקפאת מחירי החשמל, המים והארנונה. כמו חהממשלה תפעל להפחתת יוקר המ .1

 ( 193)סעיף  .כן, ייבחנו הקפאת מחירי הדלק והמוצרים בפיקוח

מס  .2 השבת  נושא  את  תבחן  הממשלה  פעמיים.  חד  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  צו  ויבוטל  יתוקן 

חקיקה להעברת האחריות למחזור מכלי המשקה מחוק הפיקדון תבחן  ליבואנים בציבור המחזיקים במלאי. כמו כן,  

)סעיף   .קדמים לפסולת עירונית מעורבת הקמה והפעלה של מפעלי מיון טכנולוגיים מת   תבחן לחוק האריזות. בנוסף,  

194 ) 
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 תעסוקה 

 יהדות התורה

 ( 122)סעיף  .צמצום הפערים בחברה, בכלל זה במגזרים החרדי והערבי ובפרט בתחומי התעסוקה והחינוך .1

תמיכה בחוק הרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית ברשויות ובתאגידים ציבוריים, תוך הארכת החלטת  .2

 . 2027ועדכונה כך שאחוז המשרות הייעודיות לייצוג הולם יגדר באחוז כל שנה עד    2028עד שנת   3268ממשלה מס'  

 (188)סעיף 

 (189)סעיף  .שינוי הקריטריונים המגבילים בסיוע בהכשרות נשים חרדיות בזרוע העבודה .3

התאפשר ללומדים במה"ט לקבל סיוע פיננסי מלש"ח עבור 'מלגות בוסט' כמוגדר בזרוע העבודה  15תקצוב בסך של  .4

 (190)סעיף  .בתקופת הלימודים 

 (191)סעיף  .מלש"ח להפעלת תכנית חומש לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה  15תקצוב בסך של  .5

שיעסוק   .6 התעסוקה  בשוק  נמוך  השתתפות  שיעור  בעלי  אוכלוסיות  ושילוב  תעסוקה  לעידוד  מקצועי  צוות  הקמת 

 (:192)סעיף  .הבאים  בנושאים 

 הכרה בתעודות מקצועיות כאקווילנטיות לתואר ראשון כללי  .א

 סוגי התפקידים והמזרות אליהן הסמכה לרבנות תיחשב כתואר רלוונטי לכשירות הנדרש . ב

 הכרה בלימודים גבוהים תורניים .ג

 ש"ש  24-בחינת זכאותן של אמהות מהחברה החרדית לקבל דרגת זכאות להשתתפות המדינה מ . ד 

ייצוג הולם לציבור החרדי בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ומועצות   .ה

 של רשויות סטטוטוריות

למען קידום שילוב בשוק התעסוקה ושיפור השירות לילדים נזקקים לטיפול בקהילה, הממשלה תקדם את החוקים  .7

 (:193הבאים )סעיף 

שי .א הבריאות,  במקצועות  העיסוק  לחוק  מקצועית  תיקון  הכשרה  בתעודות  יכיר  המנהל  כי  קבע 

 שינתנו ע"י מוסדות להכשרה מקצועית 

הסדרת מקצוע הטיפול באמצעות אומנויות במסגרתה יתאפשר גם לבוגרי לימודים אקוויוולנטים   . ב

בהיקף שעות לימודים והכשרה מעשית זהים ללומדי תואר ראשון, לקבל תעודת מטפל באמצעות 

 אומנויות

 ( 194)סעיף  .להוראת קבע ךתהפו  21ת את גיל הזכאות למענק עבודה לגיל ההוראה הקובע .8

 הציונות הדתית 

 ימונה צוות בין משרדי הכולל נציגי ציבור וחברי כנסת שייבחן את הנושאים הבאים:  .1

ומינויים בשירות המדינה   • הכרה בתעודות מקצועיות כאקוויוולנטיות לתואר ראשון כללי ככשירות למכרזים 
 (107)סעיף 

 . הכרה בהסמכה לרבנות כתואר רלוונטי לכשירות  •

 הכרה בלימודים גבוהים תורניים כרלוונטיים לכשירות.  •

 ש"ס
הרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית ברשויות ובתאגידים ציבוריים, תוך הארכת החלטת לחוק    העברת  .1

 . 2027הייעודיות לייצוג הולם יגדר באחוז כל שנה עד  ועדכונה כך שאחוז המשרות    2028עד שנת   3268ממשלה מס'  

 (165)סעיף 

שיעסוק   .2 התעסוקה  בשוק  נמוך  השתתפות  שיעור  בעלי  אוכלוסיות  ושילוב  תעסוקה  לעידוד  מקצועי  צוות  הקמת 

 (:166בנושאים הבאים )סעיף 

 הכרה בתעודות מקצועיות כאקווילנטיות לתואר ראשון כללי  •

 ן הסמכה לרבנות תיחשב כתואר רלוונטי לכשירות הנדרשסוגי התפקידים והמזרות אליה •
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 הכרה בלימודים גבוהים תורניים •

 MAהכרה בלימודי תעודה במוסדות ההכשרה וההשתלמויות בסמינרים חרדיים כאקווילנטי לתואר  •

הכרה בהליכי מינוי לתפקידים ומשרות בשירות הציבורית בהסמכה לרבנות כתואר רלוונטי לעניין הכשירות   •

 רשתהנד 

למען קידום שילוב בשוק התעסוקה ושיפור השירות לילדים נזקקים לטיפול בקהילה, הממשלה תקדם את החוקים  .3

 (:167הבאים )סעיף 

 רפואיים ומנתחי התנהגות חוץ אקדמיים ע"י משרד הבריאות- הכרה בלימודי מקצוע פרה •

ודים אקוויוולנטים בהיקף שעות  הסדרת מקצוע הטיפול באמצעות אומנויות במסגרתה יתאפשר גם לבוגרי לימ •

 לימודים והכשרה מעשית זהים ללומדי תואר ראשון, לקבל תעודת מטפל באמצעות אומנויות

 ( 168הרחבת מכסת הלומדים במכונים להכשרת עובדי הוראה )סעיף  .4

האוכלוסייה החרדית מלש"ח לנציבות שירות המדינה לצורך להפעלת תכנים להגברת שילוב    15תקצוב על סך של   .5

 (169)סעיף  .בשירות המדינה

דרגת זכאות להשתתפות המדינה   ויקבלמהחברה החרדית  עובדות  אמהות  ש  כך   4193הרחבת החלטת ממשלה מס'   .6

 ( 170)סעיף  .ש"ש 24-מ

 עוצמה יהודית 

די לתנאי  הממשלה תורה לנציב שירות המדינה לתקן השוואת תנאי קבלה של משרתי כוחות הביטחון והמגזר החר .1
 (138)סעיף   .קבלה של המגזר הערבי, הן בשירות המדינה, במל״ג ובקבלה ללימוד רפואה ורוקחות 

הממשלה תקבל החלטה כי הכרה בתארים לעניין קבלה לעבודה, גמולים ודרגות שכר תהיה מגופים אקדמיים בעלי  .2
 ( 139)סעיף  .רמה נאותה הפועלים במדינות מוכרות 

 עובדים זרים 

 ציונות דתית 

 (92תקודם חקיקה לעידוד יציאת המסתננים בישראל. כמו כן, תגובש מדיניות הגירה ברורה. )סעיף  .1

 עוצמה יהודית 

זכויות הקשישים   .1 והגנה על  הוגנים  ושכר  תוך שמירה על תנאים  זרים,  הממשלה תבחן את שאלת הפנסיה לעובדים 
 ( 158)סעיף  .והנזקקים לשירות סיעודי

הלכים מול מדינות זרות להרחקת מסתננים ומהגרים לא חוקיים. כמו כן, הממשלה באמצעות המשרד הממשלה תחדש מ .2
  . לפיתוח הנגב והגליל והחוסן הלאומי תקדם תוכנית לשיקום שכונות שנפגעו עקב פלישת מסתננים ומהגרים לא חוקיים 

 (163)סעיף 
יפקיד   .3 ממשכורתו כפיקדון זמני שיוחזר לו עם צאתו   20%יחודש חוק הפיקדון הקובע שכל מסתנן ושוהה בלתי חוקי 

 (164)סעיף  .ממדינת ישראל
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 איכות הסביבה 

 סעיפים המוסכמים על כלל הסיעות

)סעיף   .תגבור עבודת פורום האקלים בראשות נשיא המדינה בכדי לעמוד בהתחייבויות מדינת ישראל בוועידת האקלים  .1
68) 

 (69. )סעיף 2030עד  50%יעד פליטות גזי החממה יעלה לחקיקת חוק האקלים, כולל הפחתת  .2
הגברת פיקוח ואכיפה על תעשיות מזהמות: הוספת תקני כח אדם במשרד לבטחון לאומי לטובת האכיפה בסיירת  .3

מול התעשיות  אל  לחיזוק האכיפה  דו"ח מבקר המדינה  יישום מסקנות  יקודם  כן,  כמו  הירוקה.  ובמשטרה  הירוקה 
 ( 70)סעיף  .המזהמות 

קידום החלטת ממשלה לפיתוח מפרץ חיפה, כולל יעד לפינוי תעשייה מזהמת תוך פחות מעשור. ההחלטה תכלול  .4
( יקודם פינוי המפעלים הפטרוכימיים 71מנגנוני פיצוי בכדי לספק רשת בטחון תעסוקתית לעובדי התעשייה. )סעיף  

 ( 74ף יממפרץ חיפה. )סע
חוק   .5 כולל  'הגנה על הים',  חוקי  קידום   ךתגובי לאירועי שפיקודמו  כלכליים,  ישראלית על מים  רגולציה  בים, החלת 

תוכנית לשמורות טבע ימיות במים כלכליים ושינוי תקנות הדיג להוצאות ספינות מכמורת. יוקצו לדייגים פיצויים בגובה 
 (.72מליון ₪ בתקציב הקרוב. )סעיף  40-של כ

הישראלי: באמצעות שמירה   .6 על הטבע הארץ  לאומית שמירה  תוכנית  טיילות, הפעלת  עידוד  על שטחים פתוחים, 
 (.73)סעיף  . לשמירת הטבע והמגוון הביולוגי, מעבר לאנרגיות מתחדשות, קידום התחדשות עירונית 

 יהדות התורה

מיקרוגרידים י במרחב הבנוי והסרת חסמים וסיוע לכלל הרשויות המקומיות המעוניינות בהקמת  רהגברת הייצור הסולא .1

הכוללים אגירת חשמל, יחד עם קידום החלטת ממשלה לעידוד אנרגיה ירוקה ומתקני אגירה. תוקם ועדה שתממש 

 ( 196)סעיף  .את החלטת הממשלה

 ( 197)סעיף  .בחינת עידוד הקמה והפעלה של מפעלי מיון טכנולוגיים מתקדמים לפסולת מעורבת  .2

 ( 198. )סעיף למיחזור מכלי המשקה מחוק הפיקדון לחוק האריזות בחינת חקיקה להעברת האחריות  .3

 סיעת ש"ס 

הגברת הייצור הסולארי במרחב הבנוי וסיוע לרשויות בהקמת מיקרוגרידים ומתקני אגירת חשמל ומתקני אגירת חשמל  .1
 (195) .ברמה המקומית המשתלבים באסדרות רשות החשמל
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 עלייה וקליטה 

 המוסכמים על כלל הסיעותסעיפים 

 (37)סעיף  .כדי להוביל לגידול העלייה לישראלביוגדלו תקציבי משרד העלייה והקליטה  .1
)סעיף   .קידום רפורמות במקצועות טעוני רישוי, בכדי לאפשר לעולים חדשים לעבוד במקצועות שרכשו בארץ המוצא .2

39) 

 יהדות התורה
ליהדות התפוצות, כולל אישור הצעת מחליטים על הקמת מחלקה ייעודית מותאמת קידום ופיתוח תכניות ייעודיות  .1

 .2023מלש"ח תוספתי החל משנת  30-לצעירים בני החברה החרדית מחו"ל בתכנית מסע, שתתוקצב בלא פחות מ

 (127)סעיף 

 הציונות הדתית 

מלש"ח    350סכום שלא יפחת מ  2-23-2026קידום פעולות בתחומי העלייה והקליטה: יוקצה לטובת התחום בשנים   .1
 (163לשנה, זאת לצורך קידום תוכניות לעידוד עולים צעירים מארה"ב וצרפת. )סעיף 

 (164יושוו תנאי קליטתם של בני המנשה לתנאיהם של עולים הנזקקים לסיוע דומה. )סעיף  .2
 (165)סעיף יקודם חזון יהודי אתיופיה באופן שיעצים את מנהיגיהם ותסייע בהמשך העלייה ארצה.   .3
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 דת ומדינה 

 סעיפים המוסכמים על כלל הסיעות

 ( 38)סעיף  .הגיור הממלכתי ערךיורחב מ .1

 יהדות התורה

תושלם חקיקת חוק יסוד: לימוד תורה הקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי, עד להעברת תקציב  .2

 (90)סעיף  .2023לשנת 

 (91)סעיף  .הייחודי של גופי התיאום בין הישיבות לצה"ל ועדכון תקציבם עיגון מעמדם  .3

 ( 92)סעיף   .הקמת צוות במשרד האוצר לבחינת תיקון מבחני התמיכה ונוהל שר האוצר .4

 (93)סעיף  .₪ 653-לא יפחת מותקציב הישיבות יוכנס לבסיס התקציב וערך הנקודה יעודכן בהתאם למדד,  .5

 ( 94)סעיף  .שמירת הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה .6

 (95)סעיף  .מניעת הסתה וגזענות כנגד המגזר הדתי ו/או החרדי, לרבות בחקיקה על פי הצורך .7

 (96)סעיף  .נו בסטטוס קוו לא תקודם חקיקה פרטית במידה ויש בה שי .8

בחינת הטענות בדבר התרחבות היקף הפעילות המיסיונרית הבלתי חוקית בישראל ואת הצעדים הנדרשים לטיפול  .9

 (  97)סעיף  .בכך

כל חקיקה בנושא בע"ח שעלולה להשפיע על אורח חיים דתי תובא להתייעצות והסכמה עם סיעת יהדות התורה טרם  .10

 (98)סעיף  .קידומה

 (99)סעיף   .השבת ומועדי ישראל, לא תתאפשר אפליית עובד לרעה בשל היותו שומר שבת  תכובד  .11

)סעיף   .תימנע פגיעה באורחות החיים של הציבור החרדי והדתי באזורי מגורים חרדיים ודתיים בהם מהווים רוב גדול .12

101 ) 

 (102)סעיף    .יקט לאומי ממשלתינציג הרבנות הראשית ישתתף בקביעות בוועדה למתן היתרי עבודה בשבת ובכל פרוי .13

)סעיף   .טקסים דתיים בכותל המערבי ובמקומות הקדושים ימשיכו להיערך על פי מנהג המקום שהינו על פי דין תורה .14

103 ) 

ייזום פעולות לחקר ההיסטוריה של ארץ ישראל ועם ישראל, בכלל זאת חפירות ארכיאולוגיות תוך שמירה על כבוד  .15

 (104)סעיף  .המת 

, תוך הרחבת שעות העבודה בימי החול ופתיחת שלוחה 2020ילות המכון לרפואה משפטית יהיו כנהוג בשנת  ימי פע .16

 ( 105)סעיף  .בצפון הארץ

כל אדם החפץ בכך יוכל להיקבר בקבורת שדה. תוקם ועדת שרים לענייני קבורה בראשות משותפת של שר הבינוי  .17

השדה בישראל ותגבש פתרונות לקבורת שדה באזורים בהן   שתבחן את סוגיית קבורת   והשיכון והשר לשירותי דת 

 (106)סעיף  .יום  90ישנה מצוקת שטחים, וכן תגיש המלצות ליישום תוך 

 (107)סעיף  .הגברת השמירה והאבטחה בהר הזיתים בתכנית מתוקצבת  .18

כך שיתאפשרו קיומם של   2000-תשס"אתיקון חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים   .19

 (108)סעיף  .אירועי תרבות או לימודים של חרדים ודתיים תוך הפרדה מגדרית 

 (109)סעיף  .השוואת תנאי בתי הדין הרבניים על כל מרכיביו אל מול מערכת בתי המשפט .20

עתי של דיין בדימוס, שימונה כך שדייני בית הדין הרבני יהיו נתונים לשיפוט משמ  1955-תיקון חוק הדיינים, תשט"ו .21

 ( 110)סעיף  .כנציב תלונות דיינים

יום שהקדשות שמנוהלים ע"י בתי הדין הדתיים יהיו זכאים להכרה בכל מערכות השלטון   60החלטת ממשלה תוך   .22

 ( 111)סעיף  .ומעמדם לא יופלה לרעה

ממונות, תוך מתן סמכות בוררות   קביעת חקיקה המסמיכה את בתי הדין הרבניים לדון כבורר בהסכמת צדדים בדיני .23

 (112)סעיף  .בעניין אזרחי בהסכמת הצדדים 

לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בתוך תשעה חודשים,   2018-השוואת מעמדן של תקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט .24

 (113בדבר הצורך או אי הצורך באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת להתקנת תקנות. )סעיף 
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 ( 114)סעיף  .טול רפורמת הכשרות ותיקונו בהתאם לעמדת הרבנות הראשית ובהסכמת כל סיעות הקואליציהבי .25

 ( 115)סעיף  .2022-ביטול תקנות שירותי הדת היהודיים )בחינת רבני עיר( תשפ"ב .26

 ( 116)סעיף  .חקיקת חוק המסמיך את מנהלי בתי החולים לאסור הכנסת חמץ לבתי החולים בחג הפסח .27

והחינוך .28 והשוואת השתתפות הממשלה בתקציב שירותי הדת, בדומה לנהוג בשירותי הרווחה    .שינוי אמות המידה 

 (117)סעיף 

 (118)סעיף  .בחינת תמיכה בהצעת חוק הסדרת קניין ושימושים של בתי תפילה או לימוד היסטוריים  .29

 (119)סעיף  .דיים המשך עידוד מוסדות ציבור העוסקים בהקמה, הפעלה וליווי של בתים יהו .30

קידום רפורמה לקידום הגיור באמצעות גוף גיור ממלכתי, יחד עם תיקון חקיקתי שיקבע כי גיור שנערך בישראל יהיה  .31

 (125)סעיף  .מוכר על פי דין רק אם בוצע באמצעות מערך הגיור הממלכתי

יום בוועדה משותפת בהשתתפותם של .32 תיקוני חקיקה בחוק השבות בתוך שישים   . נציגי סיעות הקואליציה  ביצוע 

 (126)סעיף 

תקצוב מוסדות דת ומקוואות במשרד לשירותי דת יוחזר לאלתר וישונו הקריטריונים המפלים תוך קידום שוויון בהקצאת  .33

 (203)סעיף  .משאבים לפי גודל אוכלוסייה בשכונה

ותמיכה בבתי הוראה ייעודיים שיוקמו הקצאת משאבים למתן מענה לתחום שאלות בהלכה לציבור, באמצעות הקמה   .34

 (204)סעיף  .ברחבי הארץ

 אגודת ישראל 

 ( 4)סעיף  .הסדרת ההיבטים הנדרשים לתפעול קבר רחל .1

 הציונות הדתית 

 (83)סעיף  .יקודם מינוי רב ראשי מהמגזר הדתי לאומי .2
 (91יתוקן סעיף הנכד בחוק השבות. )סעיף  .3
מושגח, סטנדרטים    - ום הכשרות לקביעת מנגנון להפרדת יחסי משגיחתבוטל הרפורמה בכשרות. תוגש הצעת חוק בתח .4

אחידים בכשרות, מניעת פגיעה במעמדו התעסוקתי של המשגיח וכן שמירת סמכויות המפקחים של הרבנות הראשית.  
 (92)סעיף 

( כמו כן, יוסיפו 94)סעיף תקודם רפורמה לקידום הגיור הממלכתי, באופן שיאפשר גיור כדין באמצעות מערך הגיור בלבד.  .5
( תוגבר 101( ותתוגבר פעילות באמצעות תמיכה בגופים ציבוריים הפועלים בתחום. )סעיף  100דיינים בתחום הגיור )סעיף  

 (. 102הפעילות בתחום בירור יהדות לזוגות הזקוקים לכך. )סעיף 
א'. ינופקו טפסים מקבילים לחלופת הורים טפסים רשמיים מטעם המדינה יונפקו תחת רישום הורות כדלהלן: 'אמא' ו'אב .6

 (95למעוניינים בכך. )סעיף 
 (96)סעיף  .תושלם חקיקת יסוד המגדירה לימוד תורה כערך יסוד במורשת העם היהודי  .7
 (97תעוגן חקיקה המתירה קיום אירועי דת על פי צרכי המגזר, כולל הפרדה מגדרית באירועים ציבוריים. )סעיף  .8
 ( 99מעמדו של הרב הצבאי הראשי. )סעיף  תקודם חקיקה בעניין .9

( כמו כן, ימוצב 108יחוזק מעמדם של בתי הדין הרבניים, בכפוף לשיקולים תקציביים. כולל, הקמת מבני קבע. )סעיף   .10
 (109)סעיף  .מעמדם העצמאי של בתי הדין הללו

 ( 110)סעיף  .יוסדר מעמדם של בתי הדין הרבניים בהליכי בוררות  .11
 (113אפשרות לקידום חקיקה אשר תשמר את מעמד מתפללי בתי הכנסת ההיסטוריים. )סעיף תבחן  .12
 ( 116)סעיף  .ישמר הסטטוס קוו בטקסי תפילה וכן בכותל המערבי .13
 (117)סעיף  .יוסדרו היבטי תפעול קבר רחל .14

 סיעת ש"ס 

יסוד במורשת ה .1 יסוד: לימוד תורה הקובעת שלימוד התורה הוא ערך  ותיקון לחוק  השלמת חקיקת חוק  עם היהודי, 
 (.82)סעיף  .שירות הביטחון להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות 

 (83)סעיף  .יישמר מעמדן הייחודי של גופי התיאום בין הישבות לצה"ל  .2
 (84)סעיף  .הממשלה תפעל להגיע להסכמה רחבה בעם בנושאים השנויים במחלוקת  .3
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 (85)סעיף  .דתי ו/או החרדי, לרבות בחקיקה הממשלה תפעל למניעת הסתה וגזענות כנגד המגזר ה .4
שמירת בסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה, במידה ותהיה פגיעה בנושא זה, הממשלה תפעל לתיקון הפגיעה כולל חקיקה  .5

 (86)סעיף  .במידת הצורך
ד מה קוו בנושאי דת מלב -לא תקודם ולא תאושר חקיקה פרטית על ידי הקואליציה אשר יש בה משום שינוי בסטטוס .6

 ( 87)סעיף  .שהוסכם עליו במפורש בהסכמת הקואליציה
דין רבניים, התשי"ג .7 -טקס דתי ותפילה בכותל המערבי ובמקומות הקדושים ימשיך להיערך על פי חוק שיפוט בתי 

 ( 88)סעיף  ., כלומר באמצעות שתי עזרות נפרדות. במידה ויופר, יחוקקו חוק ותקנות להבטחת ואכיפת האמור1953
 (89)סעיף  .קידום רפורמת גיור באמצעות גוף גיור ממלכתי שיהיה כפוף לפסיקותיה של הרבנות הראשית לישראל .8
תוך   .9 ויסוכם  נציגי   60תיקוני חקיקה הנדרשים לתמיכה במדיניות העלייה הראויה  יום בוועדה שתוקם בהשתתפות 

 (90)סעיף  .הסיעות בקואליציה
בכך שיהיה   2000-במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"אתיקון חוק איסור הפליה   .10

ניתן לערוך אירוע תרבות או לימודים בעלי הפרדה מגדרית ובכך לא יחשב לאפליה אסורה. כמו כן, שהחוק יאפשר  
נע מאספקת שירות או מוצר  יצירת וקיום קהילות מגורים על רקע דתי, וכן באופן שימנע פגיעה בבית עסק פרטי שנמ

מוצר שאינו   או  שמדובר בשירות  ובתנאי  דתית,  אמונה  גיאוגרפית   יייחוד בשל  דומה בקרבה  חלופה  ושניתן להשיג 
 (91)סעיף .במחיר דומה

(, פרק י"ז ימחק. 2022ו    2021חוק התוכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב   .11
הצעת חוק המוסכמת על סיעות הקואליציה להחלפת פרק זה )בנושאי כשרות והרבנות הראשית(.    בהתאם לכך תוגש

 (92)סעיף 
 ( 93)סעיף  .הממשלה תחוקק חוק המסמיך את מנהלי בתי החולים לאסור הכנסת חמץ לבתי החולים בחג הפסח .12
תם גופים לא יקבלו תקצוב כלשהו נקיטת צעדים נדרשים לטיפול במניעת פעילות מיסיונרית בלתי חוקית ע"י כך  שאו .13

 (94על ידי המדינה )סעיף 
 (95)סעיף    .הממשלה תפעל לכיבוד השבת ומועדי ישראל ולא תאפשר אפליית עובד לרעה בשל היותו שומר שבת וחג .14
 ( 96)סעיף  .א לתקנות התעבורה386הממשלה תוודא את קיום הוראות תקנה  .15
תיבחן על ידי משרד התחבורה,    –רשויות מרחביות לתחבורה    –  11.9.22של הממשלה מיום    1854החלטה מספר   .16

 ( 97)סעיף  .ותוקפא בכל הקשור לסוגית השבת, עד לבחינתה המחודשת 
י באזורי מגורים חרדיים ודתיים מובהקים שבהם הציבור החרדי והדתי דת לא ייפגע אורח החיים של הציבור החרדי וה .17

 (98)סעיף  .מהווה רוב גדול
נציג הרבנות הראשית ישתתף באופן קבוע בוועדה למתן היתרי עבודה בשבת, ובכל פרויקט לאומי ממשלתי בנוגע  .18

 (99)סעיף  .לקיום שמירת השבת וההלכה היהודית 
. כמו כן, יבחן הקמתם של מכונים נוספים בצפון 2020ימי פעילות המכון לרפואה משפטית יהיו כפי שהיה נהוג בשנת   .19

 (100)סעיף  .דרום. בנוסף, הממשלה תפעל להרחבת שעות הפעילות של המכון באבו כביר בימי חולוב
 (101)סעיף  .הממשלה תפעל לכך שכל אדם החפץ בכף ייקבר בקבורת שדה .20
 ( 102)סעיף  .הממשלה תגביר את השמירה והאבטחה בהר הזיתים  .21
יהיו נתונים לשיפוט משמעתי של דיין בדימוס שימונה כך שדייני בית הדין הרבני    1955- תיקון חוק הדיינים, תשט"ו .22

 ( 103)סעיף  .בתור נציב תלונות דיינים 
 (104)סעיף  .יתוקן מעמדם של דייני הגיור ויושווה למעמדם של דייני בתי הדין הרבניים .23
 (105)סעיף  .יבוטלו 2022-תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירת רבני עיר(, התשפ"ב  .24
 (106)סעיף  .נאי בתי הדין הרבניים למערכת בתי המשפטהממשלה תשווה את ת  .25
שמירת הסמכות העניינית של בתי הדין הרבניים בענייני הקדשות דתיים יהודיים, גם בקשר להקדשות מהתקופה  .26

 ( 107)סעיף  .העותומאנית 
ה לרעה בשום הקדשות המנוהלים על ידי בתי דין רבניים יהיו זכאים להכרה בכל מערכות השלטון ומעמדם לא יופל .27

 ( 107)סעיף  .היבט, ביחס להקדשות מנוהלים על ידי רשם ההקדשות
 ( 109)סעיף  .שיפוט בעניין אזרחילחקיקה המסמיכה את בתי הדין הרבניים  .28
בדבר   2018-יום יושווה מעמדן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח  90בתוך   .29

 ( 110)סעיף  .שור ועדת החוקה חוק המשפט של הכנסת להתקנת תקנותהצורך או אי הצורך באי
 25%ממשלה    75%הממשלה תשווה את השתתפותה בתקציב שירותי הדת, בדומה לנהוג בשירותי החינוך והרווחה ) .30

 ( 111)סעיף  .רשות מקומית(
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קיקה תקינה ומעמד של ( בנושא רבני ערים והתיישבות. כמו כן, יוסדר בח36-תבוטל בחקיקה כל החלטת ממשלה )ה .31
 ( 112)סעיף  .רבי שכונות והתיישבות 

מליון ₪, שיפוץ   40תתוקצב בבסיס התקציב בנייה ושיפוצים של מבני הדת. למשל, בניית מקוואות יתוקצב בעלות של   .32
 ( 113)סעיף  .מליון ₪ 20מקוואות יתוקצב בעלות של  

 (114)סעיף  .ישופרו תנאי העסקתן של בלניות המקוואות  .33
קידום תוכניות ייעודיות ליהדות התפוצות באמצעות הקמת מחלקה ייעודית במשרד הדתות המותאמת לצעירים בני  .34

 ( 115)סעיף  .החברה החרדית מחו"ל
בקריטריונים  .35 שיעמדו  משמעותי  גודל  סדר  בעלי  למוסודות  עולמי"  "מרכזים  בעניין  הדתות  במשרד  תקנה  תיפתח 

 (116)סעיף  .מליון ₪  20 –הרלוונטיים ותתוקצב ב 

 עוצמה יהודית 

יום מיום הקמת הממשלה, תתקבל החלטת ממשלה לפיה הציונות כהגדרתה היסודית תחשב לערך ראשון   30בתוך   .1
במעלה, מנחה ובעלת משקל מכריע בעיצוב מדיניות המנהל הציבורי, מדיניות הפנים והחוץ, החקיקה ופעולות המדינה 

תהיה מכרעת גם בתחומי התכנון, המכרזים, מתן הפטורים וההקצאות בדגש על  וכלל יחידותיה ומוסדותיה. החלטה זו  
 (81)סעיף  .הנגב והגליל ומתן הטבות למשרתי מילואים 

 (95)סעיף  .לאומי-הליכוד ועוצמה יהודית יפעלו כך שאחד הרבנים הראשיים יהיה דתי .2
 ( 101)סעיף  .והממשלה תאמץ את דו״ח ועדת פלמור למאבק בפוליגמיה ותיישם את המלצותי .3
הממשלה תקדם רפורמה לקידום הגיור באמצעות גוף גיור ממלכתי, ותתקן את החוק כך שגיור בישראל יהיה מוכר על  .4

 ( 117)סעיף  .פי דין רק אם בוצע באמצעות מערך הגיור הממלכתי
 ( 123)סעיף  .יחוקק חוק להנצחת פועלם ועשייתם של הרב אברהם שפירא זצ״ל והרב מרדכי אליהו זצ״ל .5
  . הממשלה תקדם הצעת חוק לפיה הסתה כלפי אנשים לפי ארץ מוצאם והסתה כנגד הציבור החרדי תחשב לגזענות  .6

 (125)סעיף 
צורך   .7 ללא  הצדדים,  בהסכמת  ממונות  בענייני  בוררות  בהליך  לדון  רבניים  דין  לבתי  שיתאפשר  לכך  תפעל  הממשלה 

 (128)סעיף  .באשרור פסק הדין בבית המשפט
יסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, כך שיתאפשר לקיים אירועים  יתוקן חוק א .8

 (133)סעיף   .בהפרדה מגדרית ויתאפשר לבעל עסק לסרב לתת שירות לאדם על רקע אמונה דתית 
לעולים. נוסחם של תיקוני יבוצעו תיקונים לחוק השבות למען מניעת התבוללות ושימוש לרעה בזכויות שהמדינה נותנת   .9

 (134)סעיף  .יום מהקמת הממשלה 60החקיקה יסוכם בתום 
לאומי. כמו כן, יוקם -הממשלה תקים במשרד הרווחה באגף השירות לנוער צעירות וצעירים תוכניות ייעודיות לציבור הדתי .10

ומבקשים  משפחותיהם  ידי  על  שנדחים  לחיילים  דיור  ומסגרות  טיפול  שירותי  אגף  דתית    באותו  במסגרת  להישאר 
 (155)סעיף  .מותאמת 

 (156)סעיף  . יום מהקמתה, הממשלה תגבש נוסח המוסכם על ידי סיעות הקואליציה לעניין הקומה הכשרה 30בתוך  .11
הממשלה תעביר החלטה לחיזוק וסיוע לתנועת חב״ד. במסגרת ההחלטה יורחב כפר חב״ד ויושלם בינוי מרכז מורשת  .12

מילוובאויטש וכן תבחן את סוגיית התמיכה בבתי חב״ד בתחום אבטחת ישראלים בחו״ל וחיזוק התמיכה בלימודים  הרבי 
 ( 165)סעיף  .מרחוק של ילדי השלוחים 

הממשלה תחיל את הכללים בתוכניות ובתמיכות השונות החלים עבור יוצאי הקהילה האתיופית גם על קהילת יוצאי בני   .13
 (141)סעיף  .משה

 םסיעת נע

 ( 15הממשלה תקדם חקיקה לחיזוק הזהות היהודית ותקצה לכך משאבים מתאימים. )סעיף  .1
 ( 17)סעיף  .יבוצע תיקון חקיקה לשינוי סעיף הנכד בחוק השבות  .2
 (19תעוגן חקיקה המתירה קיום אירועי דת על פי צרכי המגזר, כולל הפרדה מגדרית באירועים ציבוריים. )סעיף  .3
 (20)סעיף  .דת ומדינה  יישמר הסטטוס קוו בנושאי .4
 (21נציג הרבנות הראשית ישתתף בוועדה למתן היתרי עבודה בשבת ובכל פרוייקט לאומי ממשלתי. )סעיף  .5
 ( 21)סעיף  .תינתן עדיפות להקמת 'בית הרבנות הראשית' בתוך קריית הממשלה .6
 ( 23)סעיף  .יוסדר מעמדם של בתי הדין הרבניים בהליכי בוררות  .7
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 (24)סעיף  .בטקסי תפילה וכן בכותל המערביישמר הסטטוס קוו  .8
טפסים רשמיים מטעם המדינה יונפקו תחת רישום הורות כדלהלן: 'אמא' ו'אבא'. ינופקו טפסים מקבילים לחלופת  .9

 ( 25הורים למעוניינים בכך. )סעיף 

 תחבורה ותשתיות 

 סעיפים המוסכמים על כלל הסיעות

לשם חיבור ערי ישראל ובניית מערכת כבישים מתקדמת ומערכת תחבורה יושקע תקציב בתשתיות ובתחבורה ציבורי   .1
 (47ציבורים נוחה. )סעיף 

 ( 47)סעיף  .תקודם רכבת ארצית מהירה חוצת ישראל: מקרית שמונה ועד אילת  .2
 ( 49)סעיף  .קידום פרוייקט המטרו .3
 (50)סעיף . הקמת ועדת שרים ייעודים להסרת חסמים בנושאי תחבורה וקידום פרוייקטים בתחום .4
 (51)סעיף  .תמרוץ ועידוד מעבר לתחבורה חשמלית  .5
 ( 53)סעיף  .קידום החיבור התחבורתי בין הצפון והדרום למרכז, בדגש על ערי פריפריה .6
 (54)סעיף   .קידום השקעה בתשתיות באזורים הנדרשים לכך .7
 (57ם ויתקצב אותם. )סעיף קידום חוק תשתיות לאומית כחלק מחוק ההסדרים. החוק יגדיר עשרה פרויקטים לאומיי .8
 (58)סעיף  .הקמת שדה תעופה בינ"ל משלים .9

 (58)סעיף  .קידום הפרטת שדה התעופה בחיפה והרחבתו .10

 יהדות התורה

גיבוש פתרונות מערכתיים למניעת בעיות תחבורה ציבורית תוך הנגשת התחבורה הציבורית ומתן עדיפות לחיבור ערי   .22
 (155)סעיף  .תחבורתיותהפריפריה לתשתיות 

 (: 156הנגשה טובה יותר של התחבורה הציבורית בישראל )סעיף  .23

 סבסוד התחבורה הציבורית בפריפריה •

 הפחתת תעריף הנסיעה באזורי הפריפריה  •

  99בהנחת קוד  1-2הכללת ערים מסוימות ממעמד סוציואקונומי  •
דיעבד יחד עם בחינת פתרונות לשימוש בכרטיס  וחישוב תעריפי תחבורה ציבורית ב  הלאופטימיזציהקצאת משאבים   .24

 (157)סעיף  .יומי שנרכש בשישי גם במוצ"ש-חופשי
גיבוש תכנית הכשרת נהגי תחבורה ציבורית יחד הקמת צוות משותף לצמצום וקיצור משך ההכשרה והבירוקרטיה  .25

 ( 158)סעיף  .לקבלת רישיון רכב ציבורי ורכב משא כבד 
הנחה עבור אברכים ובחורי ישיבות החל מגיל   50%רית לסטודנטים, במקביל למתן  הגדלת ההנחות לתחבורה הציבו .26

 (159)סעיף  .18
סגן שר התחבורה בהתייעצות עם מוסדות התכנון יגיש תכנית חומש לקידום התשתיות בערים שבאחריות סגן השר,   .27

 .הקמת מסופי תחבורה חדשים בהן רמת מינוע לנפש נמוכה והדרישה לתחבורה ציבורית גבוהה, שתעסוק בין השאר ב 
 (160)סעיף 

)סעיף   .קידום חוק המטרו, בחינת התוואי המתוכנן ותיקונו באופן שייתן מענה מיטבי לערים ויישובים הסמוכים לתוואי .28
161 ) 

תיבחן ע"י שר התחבורה וסגנו, ותוקפא בכל הקשור    -רשויות מרחביות לתחבורה  -2022מספטמבר    1854החלטה מס'   .29
 (162)סעיף  .ת עד לבחינה המחודשת לסוגיית השב 

 (163)סעיף  .לתקנות התעבורה)סוגי רישיונות( א 386וידוא קיום הוראות תקנה  .30
שיפור תשתיות לרבות הרחבת כבישים ותוספת כבישי גישה ליישובים בעלי כבישי גישה שאינם עונים על הצרכים,  .31

 (164)סעיף  .בהתאם לתכנית שתוגש ע"י סגן שר התחבורה
 (165)סעיף  .יום  60יום לפתירת נושא הסעות התלמידים, ומסקנותיה יוגשו לממשלה תוך  30הקמת ועדה תוך   .32
 (166)סעיף  .ביטול מס גודש  .33
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 אגודת ישראל 

פיתוח כבישים ותשתיות על ביו"ש כחלק מתכנית חומש של משרד התחבורה, אשר תכלול תקציב ייעודי לכל שנה  .1

 ( 1)סעיף  .יצוע כבישים ביו"שעבור תכנון וב

 

 סיעת ש"ס 

הגדלת ההנחות הניתנות בתחבורה הציבורית לסטודנטים, תוך מתן זכאות עבור אברכים ובחורי ישיבות החל מגיל   .1

 (158)סעיף  .מתעריף הנסיעה בתחבורה הציבורית  50%להנחה בגובה  18

יומי -בדיעבד יחד עם בחינת פתרונות לשימוש בכרטיס חופשימתן פיתרון טכנולוגי וחישוב תעריפי תחבורה ציבורית  .2

 (159)סעיף  .שנרכש בשישי גם במוצ"ש 

 (160גיבוש פיתרון כלל מערכתי למתן מענה באמצעות תחב"צ באזורים בהם שיעור אחזקת הרכבים נמוך )סעיף  .3

 ( 161)סעיף  .החזרת סבסוד התחב"צ בפריפריה .4

הגי תחב"צ מהמגזר החרדי וקיצור ההכשרה לקבלת רישיון רכב ציבורי  גיבוש תכנית במשרד התחבורה להכשרת נ  .5

 (162)סעיף  .כבד 

 ( 163)סעיף  . שיפור תשתיות הגישה ליישובים שהגישה אליהן מוגבלת  .6

 (164)סעיף  .ביטול מס הגודש  .7
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 ירושלים 

 נות הדתית והצי
 (156התשתיות, תעסוקה ותקצוב בעיר. )סעיף תקודם בנייה רחבת היקף בתחומי  .1
 (157שמירה על ריבונות מלאה וחיזוק המשילות בעיר. )סעיף  .2

 
 סיעת נעם

 (32)סעיף  .תקודם בנייה רחבת היקף בתחומי התשתיות, תעסוקה ותקצוב בעיר .1
 (33)סעיף  .יושלם כביש 'הטבעת המזרחי' בירושלים .2

 

 ערים מעורבות 

 הציונות הדתית 

מלש"ח ותוקצה להגברת תחושת הבטחון, חיזוק    25תוכנית ממשלתית לסיוע בערים מעורבות בהיקף של  תקודם   .1
 (152החוסן, עידוד קליטת תושבים, פיתוח קליטת צעירים ועוד. )סעיף 

 נגב וגליל 

 סעיפים המוסכמים על כלל הסיעות

 ( 55מתקדמות. )סעיף קידום הפיכת הנגב והגליל למרכזי ביו טק ותעשיות חקלאיות  .1

 עוצמה יהודית 

תוקם ועדת שרים לפיתוח הנגב והגליל והחוסן הלאומי. הוועדה תעסוק בכל הסוגיות הנוגעות לפיתוח כלכלי והתיישבותי,  .1
 (89)סעיף  .ובכלל זה עידוד הגירה חיובית לנגב והגליל

מקרקעי ישראל, במועצה הארצית לתכנון ובניה ובוועדות  השר לפיתוח הנגב והגליל והחוסן הלאומי ימנה נציגים במועצת   .2
יום מיום הקמת הממשלה, הממשלה תבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים    90המחוזיות לתכנון ובניה בנגב והגליל. בתוך  

 ( 99)סעיף  .לכך
והגדלת   הממשלה תפעל להקמת ישובים חדשים בנגב והגליל, הקמת אוניברסיטה, השלמת העברת בסיסי צה״ל לנגב, .3

 ( 100)סעיף  . היצע יחידות דיור בנגב והגליל ושיווק אטרקטיבי לצעירים 
  550הממשלה תעביר החלטה לפיה ייקבע, בין היתר, כי הרשויות המוניציפליות בגליל שלא הוכללו בהחלטת ממשלה   .4

ים ועדיפות לאומית ( יקבעו כאזורי התיישבות מועדפ 2026)התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת  
 ( 109)סעיף  .לעניין מגורים לכלל משרדי הממשלה 1א׳

נגב, ותתקצב את ההקמה  511הממשלה תחדש את החלטת הממשלה   .5 )סעיף   .להקמת היישוב חנון במועצה שדות 
112 ) 

 ( 113)סעיף  .יום מהקמתה, תתקבל החלטת ממשלה להוזלת הקרקע למגורים בנגב והגליל  90בתוך  .6
תקבל החלטה נוספת על הקמת היישוב ארבל על אדמות שהינן קרקעות מדינה בשיתוף קרקעות פרטיות, הממשלה   .7

 (114)סעיף  .בהתאם לכל דין 
יקבלו כל אחת    3598והחלטה    1652יום מהקמתה, הממשלה תקבל החלטה כי הרשויות המוזכרות בהחלטה    180תוך   .8

 ( 145)סעיף   .1652בהיקף שלא יפחת מהחלטה  2023תכנית סיוע במהלך שנת 
תתקבל החלטת ממשלה לפיה העיר באר שבע תוכר כמטרופולין. המשרד לפיתוח הנגב והגליל והחוסן הלאומי יקצה   .9

משאבים להקמת מחוללי צמיחה ותעסוקה ולמשיכת סטודנטים. בנוסף, תוקם במשרד רוה״מ מנהלת לפיתוח מטרופולין  
 (153)סעיף  .נה עליהבאר שבע שסגן השר מטעם עוצמה יהודית יהיה ממו
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 הציונות הדתית 

 (146הקמת ישוב 'רמת ארבל' בגליל. )סעיף  .1
מיליון   800ישובים בנגב ויתוקצבו בסכום של    14( ימשיכו תהליכי ההקמה של  147יחוקק חוק לפיתוח הגליל. )סעיף   .2

 ₪ בשנה. 
 ( 147בתי אב. )סעיף  1000ל תתוקן פקודת האגודות השיתופיות לעניין ועדות קבלה בישובי הנגב, הגליל ויו"ש .3

 חקלאות ומרחב כפרי 
 סעיפים המוסכמים על כלל הסיעות

תקודם רפורמה חדשה בתחום החקלאות. הרפורמה תדגיש את האיזון הנכון בין הפחתת מחירים וחיזוק החקלאות  .1
 (89)סעיף  .36-בישראל. עד לגיבוש המתווה האמור, תוקפא הרפורמה בחקלאות שקידמה הממשלה ה 

 הציונות הדתית 

 ( 148יקודם חוק יסוד החקלאות. )סעיף  .4
 יחוקק חוק עונש מינימום לעבירות פשיעה חקלאית, גביית דמי חסות, אחזקה ושימוש לא חוקי בנשק.  .5

 סיעת ש"ס 

 (. 196תגובש תכנית רב שנתית לטיפול בפשיעה החקלאית )סעיף  .2
 (.198עבור החקלאים "שומרי השמיטה" )סעיף הקמת "קרן שמיטה" מיוחדת כקרן השתלמות  .3

 עוצמה יהודית 

הממשלה תתקן את פקודת האגודות השיתופיות )ועדות קבלה ביישובים קהילתיים( כך שיגדל המספר המופיע בתקנות  .1
 (111)סעיף  .משפחות  1,000-ל

 וריבונות  התיישבות

 אגודת ישראל 

 (2)סעיף  .סוציואקונומי נמוך תוך בחינת מענקי איזון בערים אלומתן פיצוי לערים ביו"ש בדירוג  .1

קידום הקמת קרן לשמירת השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון, אשר תפעל ותתוקצב בהתאם לקרן לשמירת   .2

 ( 3)סעיף  .יום מהקמת הממשלה 60שטחים פתוחים. יוקם צוות שיבחן את היקף הסיוע ויגיש מסקנותיו תוך 

 הציונות הדתית 

 (119סדרת ההתיישבות הצעירה, כולל חיבור לתשתיות הומניטריות. )סעיף ה .1
 (120ייועלו השירותים הניתנים באיו"ש. )סעיף  .2
 ( 122מלש"ח בשנה. )סעיף  750תוסדר מעמדה של החטיבה להתיישבות בחקיקה ותתוקצב ב .3
 (123תאושר תוכנית חומש לפיתוח והעצמת ההתיישבות באיו"ש. )סעיף  .4
 (124לתיקון חוק ההתנתקות בצפון השומרון, בכדי לאפשר לימוד תורה בחומש )סעיף תקודם חקיקה  .5
 ( 125יקודם 'מתווה אביתר' )סעיף  .6
 (126יקודם ויבוסס הישוב היהודי בחברות. )סעיף  .7
לבעלי  .8 יושבו  'איוב'  כך שנכסי  תחיקת הבטחון,  לשינוי  צו  על  לחתום  באיו"ש  את המפקד הצבאי  תנחה  הממשלה 

 ( 127)סעיף  .הקרקעות 
 (128יוסדרו מעברי הפועלים הפלסטינאים באיו"ש. )סעיף  .9

ייעודי בגובה   .10 מיליארד ₪. )סעיף   1.6יפותחו הכבישים הנדרשים למען משתמשי הדרך באיו"ש. יוקצה לכך תקציב 
129 ) 
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 (130יקודם פתרון להעדר קליטה סלולרית ביו"ש. )סעיף  .11
 (131נות לחוות בודדים. )סעיף מטעמי שמירה על קרקעות המדינה יינתנו פתרו .12
 ( 132יבוצעו תיקוני חקיקה בצו אלוף בכדי להבטיח הסדרים שיוויונים באשר לביצוע ורישום עסקאות מקרקעין. )סעיף   .13
 (133ילקחו בחשבון טעמים הומניטריים בתהליכי תכנון ארציים שמקורם בממשקי התוכניות באיו"ש. )סעיף  .14
 ( 134הכרייה והשימוש במחצבות. )סעיף יוקם צוות מנכ"לים לבחינת נושא  .15
 (136תושבי יו"ש יזכו להטבות מס בדומה ליישובים מאוימים אחרים. )סעיף  .16
תקודם הקמת קרן לשטחים פתוחים לשמירה על איכות הסביבה והטבע וכן שמירה על מקורות המים בשטחי יהודה  .17

 (138ושומרון. )סעיף 
 (140יושוו תנאי החקלאים ביו"ש. )סעיף  .18
יגובש הסדר לפתרון ההתחשבנות ההיסטורית בין החטיבה להתיישבות לבין המתיישבים ואגודות שיתופיות שהוקמו  .19

 ( 141בראשית ימי ההתיישבות. )סעיף 
 (147יבוטל חוק החשמל שחוקק בממשלה הקודמת. )סעיף  .20
 (149יקודם חוק הסדרת מגורי מגדלים בשטחי מרעה. )סעיף  .21
ניהול מערכת לשמירה על שטחים פתוחים, החלטת יקודמו תוכניות לחיזוק ההת  .22 ויו"ש. ביניהן:  גליל  יישבות בנגב, 

 ( 150ממשלה לחיזוק יישובי גבול הצפון, והחלטת ממשלה לחיזוק ההתיישבות בגליל ובנגב. )סעיף 
 (151תקודם חלופה בדבר פטור ממכרז פומבי בהקצאת קרקעות במקרקעי ישראל: )סעיף  .23

 נקת זכויות במקרקעין לקבוצת עולים ביישובים עירוניים בנגב ובגליל בדבר הע 25חידוש תקנה  •

 הקובית פטור למשרתי כוחות הבטחון, כך שהפטור יינתן גם למשרתי מילואים פעילים 25הרחבת תקנה  •

מתן סיוע למשרתי כוחות הבטחון בישובי הנגב והגליל על ידי הענקת סבסוד לתשתיות ציבוריות בפרוייקטי  •
 מגורים 

מקרקעי   בכדי • בהקצאות  'מומלץ'  להגדרה  אוניברסלי  אישור  יקודם  יהודים,  מתיישבים  של  אפלייה  למנוע 
 ישראל למגורים, כך שהאישור יוחל על משרתי כוחות הבטחון שאינם בני מיעוטים. 

 (143תעודכן מפת אזורי העדיפות הלאומית בהתאם לקווי היסוד. כמו כן, תעודכן הגדרת הישובים החדשים. )סעיף  .24
יחידות דיור ישווק בהתאם   2,000יקודמו תהליכי התכנון של העיר כסיף. כמו כן, יחוקק כי ישוב בשלבי הקמה ועד   .25

לאוכלוסיית היעד. ככל שתתקבל החלטת ממשלה שתקבע כי כסיף לא תהיה העיר החרדית החדשה, תהליך הבינוי 
 (144בכסיף ימשיך והיא תיועד למגזרים אחרים. )סעיף 

 (118)סעיף  .ניות להחלת ריבונות באיו"שגיבוש מדי  .26

 עוצמה יהודית 

 (96יום מהקמת הממשלה יוחלו התקנות החוקים הבאים בשטחי יו״ש: )סעיף   180בתוך  .1

 2008-חוק אוויר נקי, תשס״ח •

 2008-חוק הרשויות המקומיות אכיפה סביבתית סמכויות פקחים, תשס״ח •

 סמכות המשטרה הירוקה לעברות קנס •

 לשעת חירום תקנות  •

 חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות תשי״ח  •

 חוק התכנון והבניה  •

 מכלול התקנות המתייחסות לפסולת בניין  •

 2012-חובות דיווח ומרשם(, תשע״ב –חוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה  •
ס אתרי מורשת יום מיום הקמת הממשלה, תתקבל החלטת ממשלה בנושא תוכנית חירום למניעת שוד והר  30בתוך   .2

שנים באמצעות משרד   4מלש״ח על פני    150והעצמת תשתיות מורשת ביו״ש ובקעת הירדן. התוכנית תתוקצב בסך של  
 (97)סעיף  .מורשת 

, הציר הראשי של יו״ש, כחלק מתוכנית הממשלה 60הממשלה תיתן מענה ותקצוב לתכנון וביצוע מלא לשיפור כביש   .3
 (98)סעיף  .יו״שלפיתוח כבישים לטובת כלל תושבי 

תיבחן העברת האחריות לתחזוקה והרחבת מחסומי עוטף ירושלים למשרד הביטחון. כמו כן, האחריות לביטחון יישובי   .4
 (105)סעיף  .עוטף ירושלים תוחזר למשרד הביטחון
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תוכניות  במסגרת הליכי תכנון ארציים, מנהל התכנון יביא בחשבון את הצרכים ההומניטריים הנובעים מהממשקים של ה .5
 ( 118)סעיף  .עם יו״ש

 (119)סעיף  .תקודם חקיקה לתיקון חוק ההתנתקות בצפון השומרון, כך שימשכו לימודי התורה בחומש .6
 (121)סעיף  .יחוקק חוק הנצחת זכרם של קורבנות הטבח בתרפ״ט בחברון .7
)סעיף   .ת בירושלים הממשלה תבחן את הפסקת השימוש בנוהל מוכתר שמאפשר למוכתרים לקבוע למי שייכות אדמו .8

137 ) 
 ( 143)סעיף  .Cהממשלה תורה למשרד הביטחון לקדם באופן מיידי תוכנית לשתילת עצי זית בשטחי  .9

 ( 144)סעיף  .יוסדרו ההיבטים הנדרשים לתפעול מתחם קבר רחל, ובכלל זה היבטים תקציביים  .10
לחקלאות ביו״ש, לרבות מתן מענה תקציבי  משרדי הממשלה יפעלו לשם השוואת התנאים, הזכויות והמענקים ביחס   .11

 (147)סעיף  .למאפיינים המיוחדים של החקלאות ביו״ש
 ( 148)סעיף  .משרד הביטחון יבצע כיסוי סלולרי מלא על כל כבישי יו״ש .12
 ( 149)סעיף  .יקודם על ידי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר 36-״מתווה אביתר״ שגובש בממשלה ה .13
 (150התנאים הנדרשים לקיומו, ביטחונו וביסוסו של היישוב היהודי בחברון )סעיף  הממשלה תפעול לשמור על כל .14
 (: 151ההתיישבות הצעירה )סעיף  .15

 יום יוקם צוות שרים להסדרת ההתיישבות הצעירה 30בתוך  •

חודשים מיום   18יום תתקבל החלטת ממשלה לאשרור ישובים ותיקים ולהסדרת אתגרי ההתיישבות תוך    60בתוך   •
 חלטה קבלת הה

מוסדרות   • הלא  השכונות  הסדרת  על  נוספת  ממשלה  החלטת  תתקבל  להקמתה,  הראשונה  השנה  חצי  במהלך 
 ביישובים הוותיקים

 ( 152)סעיף  .הממשלה תשלים את בניית המרכז לידיעת הארץ על שם רחבעם זאבי באזור הברקן .16
יכולת לגביית היטלי השבחה. כמו כן, ייבחן מתן מענקי אקונומי נמוך בגין היעדר  -יינתן פיצוי לערים ביו״ש בדירוג סוציו .17

 (168)סעיף  .אקונומי נמוך-איזון בערים שבהן הדירוג הסוציו

 סיעת ש"ס 

 ( 180)סעיף  .קידום פיתרון הומניטרי לחיבור חשמל להתיישבות הצעירה באזור יהודה ושומרון .1

 סיעת נעם

 (26יהודה ושומרון. )סעיף תוחל מדיניות במסגרתה תקודם ריבונות בשטחי  .1
מאריאל לבקעה, וכן יקודם ביצוע מקטע מגדלים   505בשם חיזוק ההתיישבות בבקעת הירדן, תתוכנן הרחבת כביש   .2

 (27עד גיתית. )סעיף 
 (28)סעיף  .תקודם חקיקה לתיקון חוק ההתנתקות בצפון השומרון, בכדי לאפשר לימוד תורה בחומש .3
 ( 29)סעיף  .יקודם 'מתווה אביתר' .4
 (30)סעיף  .תקודם תוכנית הגנה על בני הישובים 'בני נצרים' ו'נווה' .5
 (31)סעיף  .תסופק הגנה לבני מיעוטים שמכרעו מקרקעין ליהודים  .6

 
 

 

 

 

 



 
 
 

36 
 

 תקשורת
 סעיפים המוסכמים על כלל הסיעות

 (79)סעיף   .ינקטו פעולות להגברת התחרות בשוק התקשורת  .1
 (80)סעיף   .בעיתונים יומייםתקודם רפורמה בחובת הפרסום  .2
 (81רפורמה במערך הקווים הכשרים לא תפגע ולא תמנע התקדמות למעבר למכשירים סלולריים חדישים. )סעיף  .3

 יהדות התורה

תוך החלת דין רציפות על הצעת    36-ביטול החלטות משרד התקשורת הנוגעות לקווים הכשרים שקודמו בממשלה ה .1

הגבלות מוסכמות על שירות )  3637/24  ( התשפ"ב וקידום הצעת חוק פ/76יקון מס'  חוק התקשורת )בזק ושידורים()ת 

 ( 199)סעיף  .בהתאם לאמור בה (וציוד תקשורת 

 סיעת ש"ס 

. כמו כן הממשלה תחיל רציפות 36יבוטלו החלטות משרד התקשורת הנוגעות לקווים הכשרים שקודמו בממשלה ה   .1
 ( 199)סעיף  .(67ושירותים( )תיקון מס' על הצעת חוק התקשורת )בזק 

 ( 200)סעיף  .קליטת שידורי רדיו המיועדים לציבור החרדי שלא על גבי האינטרנט .2
יוכל  .3 לציבור באמצעות האינטרנט באופן שכל אדם  והציבוריים שניתנים  והנגשת השירותים הממשלתיים  התאמת 

 (201)סעיף  .רח חייוולקבל שירות ממשלתי לפי מצפונו וא
הממשלה תפעל להשגת השוויון בפרסום הממשלתי כך שהפרסום הממשלתי יהיה שוויוני ויחסי לחלקו של כל מגזר   .4

 ( 202)סעיף  .באוכלוסייה, תוך מתן דגש גם לדרכי התקשורת המקובלות באותו מגזר
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 חינוך 

 סעיפים המוסכמים על כלל הסיעות

 כללי 

הממלכתי וקידום תוכנית לימודים בסיסית אחידה הכוללת את המקצועות: תנ"ך, היסטוריה, מתמטיקה, חיזוק החינוך   .1
 ( 40אנגלית, מדעים, ספרות, אזרחות ואנגלית. כמו כן, יועמקו תכני הציונות והמורשת. )סעיף 

 (41יף )סע .תבוטל החלטת ממשלה בדבר הוצאת הלימודים ההומניים מתוכנית הלימודים ומתעודת הבגרות  .2
 (42)סעיף  .משלחות הנוער לפולין יוחזרו  .3

 גיל הרך 

 ( 43)סעיף  .(0-3הממשלה תפעל להבטחת תקצוב חינוך חינם לגיל הרך ) .1

 יהדות התורה

 (128)סעיף  .שמירת עצמאותו, מעמדו הייחודי ותקצובו היחסי של החינוך החרדי על כל סוגיו במע' החינוך הכללית  .1

 ( 129)סעיף  .הפטור והארכת תוקף התקנות המעגן את מוסדות אלושמירת מעמדם של מוסדות  .2

כיתות לשנה לתוכנית החומש עבור    700תעדוף בינוי כיתות, גנים ומעונות במגזר החרדי לצמצום הפערים, וכן הוספת   .3

 ( 130)סעיף  .המגזר החרדי

 (131)סעיף  .החלת הזכאות לחינוך חינם על כל סוגי המוסדות והמגזרים  .4

צהרונים  .5 היום,  מעונות  בתשלומי  ההשתתפות  ושיעור  התבחינים  לשינוי  הנוגע  בכל  הקואליציה  כלל  הסכמת 

 (132)סעיף  .ומשפחתונים 

 (133)סעיף  .הסדרה חוקתית של אופן העסקתן ומעמדן של המטפלות במשפחתונים המפוקחים, ותקצובן בהתאם  .6

הכללת מוסדות הלימוד של האוכלוסייה החרדית בכל רפורמה של מרכזי ההכשרה הטכנולוגיים של המכון הממשלתי  .7

להכשרה בטכנולוגיה ומדע תוך מתן דגש להסרת חסמים הנובעים מההתנהלות במוסדות הלימוד החרדיים  יחד עם  

 ( 135+  134)סעיפים  .המחויבים התאמתם גם עבור הסמינרים בשינויים 

 ( 136)סעיף  .1953-)ב( בתקנות חינוך ממלכתי )מוסדות מוכרים( תשי"ד 9חינת ביטול תקנה ב .8

כלל ארגוני הנוער החל משנת   .9 בין  צוות לחלוקה שוויונית  יושווה לתקציב 2023הקמת  כך שתקציב ארגוני הנוער   ,

 (137)סעיף  .2023תנועות הנוער והכנסתם לבסיס התקציב 

ת אחריותו של השר במשרד מטעם ש"ס בעניין גרעינים תורניים, גרעיני משימה פתיחת תקנה במשרד החינוך תח .10

וגרעיני התיישבות, שתתוקצב באופן שוויוני במשרדי הממשלה תוך קביעת קריטריונים ומבחני תמיכה תואמים לציבור  

 ( 138)סעיף  .החרדי

עיף ס) .כנת תלמידים למבחני בגרות בחינת תקצובן של שעות גמולי הכנה ובחינות מבחני סאלד בהשוואה לתקצוב ה .11

139 ) 

 (140)סעיף  .עידוד הפעולות החיוניות המבוצעות ע"י פעולות 'חנוך לנער' והרחבתם לגילאים נוספים  .12

  2017המשך פעולת משרד החינוך לפי מסקנות דו"ח הוועדה לבחינת הליכי הרישוי למוסדות מוכרים שאינם רשמיים   .13

 (141)סעיף  .ורהשינויים ללא הסכמת יהדות הת -ואי

 .סיוע למוסדות החינוך למימוש חובת הנגשה במוסדות חינוך האמורים כקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  .14

 (142)סעיף 

נוהל מחייב לבקרות שכר ללא חסימה לתמיכה ו/או תקצוב מוסד חינוך מבלי שיתקיים שימוע למנהל  .15 בחינת קיום 

 (143)סעיף  .ציבית אלא באישור מנכ"ל ולאחר החלטת חשב המשרד המוסד, וכן לא תבוצע חסימה תק

 . המשך לימודים לתואר אקוויוולנטי והקמת צוות לבחינת הקריטריונים להכרה בלימודים לצרכי שכר במערכת החינוך .16

 (145)סעיף 
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למימ .17 חדשים  קריטריונים  ופרסום  הלמ"ס  של  תקצוב  משיטת  התקצוב  אשכול  חישוב  שיטת  של  מחדש  ון בחינה 

ייעודית באשר לפריפריה  כפי שהוחלט בהחלטת ממשלה  סוציואקונומי של האזור בתוך היישוב  צהרונים לפי מדד 

 (147)סעיף    .החברתית זכאות לסבסוד צהרונים תיקבע גם לפי מדד סוציואקונומי של היישוב ולא רק לפי מדד המוא"ז

מעיין החינוך, תוך הקצאת תקינת פיקוח והנחיה ע"פ שימור וחיזוק העצמאות הפדגוגית של רשתות החינוך העצמאי ו .18

 ( 148)סעיף  .המפתח הנהוג במשרד החינוך

)סעיף   .בחינה חדש של הצורך בדרישה לחידוש רשיונות לבתי הספר של רשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני .19

149 ) 

 ( 150)סעיף  .מלש"ח מידי שנת תקציב לתאגיד החינוך העצמאי 15הקצאת  .20

כל בית ספר אחד של החינוך העצמאי שמוקם במקביל לבית ספר שני של החינוך  .21 יחיד" עבור  כ"בית ספר  הכרה 

 (151)סעיף  .התורני

בחינת סמכויות הרישוי בוועדת הרישוי למוסדות קטנים במשרד החינוך. עד תום הבחינה הכשרת מוסדות קטנים  .22

 ( 152)סעיף  .2018תיעשה כפי שנעשה עד 

)סעיף   .הכנסת כלל מוסדות רשתות מעיין החינוך התורני והחינוך העצמאי לתכנית "אופק חדש" בדומה לחינוך הרגיל .23

153 ) 

, תוך הכנסת כלל 2023הקמת צוות מקצועי ליישום עיקרון השוויון בין כל ילדי ישראל, והשלמת עבודתו עד תקציב   .24

 ( 154)סעיף  .'המוסדות החרדיים לתכניות 'אופק חדש' ו'עוז לתמורה

כלכלי  .25 לפיתוח  הרשות  ראש  ונציג  השיכון  שר  נציג  החינוך  -מינוי  במשרד  ההקצאות  בוועדת  החרדי  במגזר  חברתי 

 (183)סעיף  .להקצאת כיתות לימוד, ומתן זכות הצבעה

 השוואת תקצוב מוסדות החינוך:  וסיעת ש"ס יהדות התורה 

של המגזר החרדי, לרבות שכר המורים, הגננות והסייעות יושוו כל התקציבים למוסדות החינוך    2023החל משנת    .1
 (1)סעיף  .לשכר בחינוך הכללי, וכן תושווה הזכאות לתכניות שונות כגון תכניות העשרה ושילוב

 .גני ילדים )לרבות טר"מ וחנ"מ( יפעלו לפי תכניות אופק חדש ויתוקצבו באופן מלא, הן בפן שכר הגננות והסייעות  .2
 (1)סעיף 

מיחידת המימון של תלמיד בבית ספר רשמי, וכן יתוקן חוק חינוך מיוחד שיחול על   55%ו לפי  במוסדות הפטור יתוקצ .3
 (2)סעיף  .מוסדות הפטור בדומה לשאר מוסדות החינוך

חינוך ממלכתי מוסדות מוכרים תשי"ד   60בתוך   .4 יתוקנו תקנות  כך שחובת השתתפות המדינה בתקצוב   1654-יום 
 (3)סעיף  .מכל תקציבי שעות הלימוד והשירותים הנלווים של מוסד רשמי דומה 75%ם תעמוד על מוסדות מוכרי

 (4)סעיף  .המדינה תממן תקציבים תוספתיים באופן שוויוני ומלא לכל תלמידי ישראל .5
ביעת  חינוך מיוחד במוסדות המוכש"ר, הפטור וגני הילדים יתוקצבו במלואם ע"י משרד החינוך, ובוועדת המחירים לק .6

 (5)סעיף  .דגל התורה-נציגי אגודת ישראל 2תעריך אגרות חוץ לתלמידי מוסדות החינוך המיוחד ישתתפו 
 ( 6)סעיף  .תחשיב התקצוב למוסדות תרבותיים יחודיים יחושב לפי 'עוז לתמורה' .7
אה בפועל, תקצוב שעות הסמינרים ומכסת שעות ההוראה יעודכן בבסיס התקציב ויבוצע בהתאם לפרופיל צוות ההור .8

 (7)סעיף  .שכר המורות יושווה לשכר עובדי ההוראה במכללות 
 ( 8)סעיף  .תנאי הזכאות להסעות יעודכנו כך שתלמידי מוסדות המגזר החרדי יהיו זכאים לתשלום עבור הסעות  .9

 (9)סעיף   .תקציב צהרוני ניצנים ובי"ס של החופש הגדול יתוקצבו בסכומים זהים לתלמיד רשמי .10
א לחוק חינוך ממלכתי כך שרשות מקומית תשתתף בתקציבים 11הממשלה תתקן את סעיף    2023יב  עד העברת תקצ .11

 (10)סעיף  .גם בגני ילדים, מוסדות הפטור והחינוך העל יסודי
יתוקן כך שיחול על כל תלמידי ישראל לרבות כל מוסדות גני הילדים, בתי   2005-חוק ארוחה יומית לתלמיד התשס"ה .12

 (11)סעיף  ."רהספר הפטור והמוכש
משרד החינוך יתקצב את ההלוואות המותנות, מענק מלגות והחזר שכר לימוד לגברים הלומדים להוראה, הן במוכש"ר   .13

 (12)סעיף  .והן בפטור
יום ובתי ספר המוכש"ר, תוך   .14 הסדרת שיפוי לבעלויות על הוצאות השכירות של מוסדות הפטור, גני ילדים, מעונות 

מצב   לבדיקת  סקר  הנכסים עריכת  לבעלי  מלכ"רים  ע"י  המשולמים  השכירות  תשלומי  ליישום,  עד  הכיתות.  בינוי 
 (13)סעיף  .הפרטיים יחשבו כהשכרה למגורים 
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)סעיף   .תעדוף בינוי כיתות, גנים ומעונות במגזר החרדי תוך שינוי הקריטריונים לתעדוף תקצוב בניית מוסדות חינוך .15
14) 

 
 

 הציונות הדתית 

 ( 166תוכנית להקלה בנטל שכר הלימוד בישיבות תיכוניות ובאולפנות. )סעיף תקודם  .1
. מוסדות 55%ומוסדות הפטור הדתי לאומי ב  75%משרד החינוך יתקצב את מוסדות המוכר שאינו רשמי, הדתי לאומי ב .2

 ( 167שמלמדים לימודי ליבה יקבלו תקצוב רחב יותר בהתאם. )סעיף 
עשה במינוי מועצת החמ"ד ותחליט על פיזור המועצה ומינויה מחדש. )סעיף הממשלה תפעל לביטול 'המחטף' שנ  .3

168 ) 
יידון  .4 התיקון  דתי.  הממלכתי  החינוך  של  ועצמאותו  חיזוק מעמדו  לצורך  לחוק  תיקון  תקדם  הממשלה  החמ"ד:  חוק 

 ( 169בוועדה משותפת ייעודית של ועדת החוקה והחינוך. )סעיף 
החינוך הממלכתי דתי בישראל. במסגרת זו יתוקצבו ויינתן מענה למאפייני החמ"ד תאושר החלטת ממשלה לחיזוק   .5

הייחודיים. ביניהם, גודל ופריסת המוסדות, אפשרות להפרדה מגדרית, מערך הפיקוח של שפ"י ועוד בתקצוב בסך  
 מלש"ח.  637

ייקבע גובה הזכר המקסימלים תבחן האפשרות לחקיקת חוק הפנימיות, כך שבמסגרתו ייקבעו קריטריונים לזכאות לו,   .6
וסוגיות הפיקוח. במסגרת זאת תוכר עליית הנוער כגוף סמך עצמאי. מספר התקנים יוקצה בהתאם, וכן גם התקציב 

 ( 171לכך. )סעיף 
 ( 171מלש"ח בשנה. )סעיף  250תקודם תוכנית בינוי ושיקום למוסדות פנימייתיים בסכום של לפחות  .7
 (176יס התקציב. )סעיף תקציב הישיבות ייכנס כחלק מבס .8

 סיעת ש"ס 

 (118הקמת צוות לצורך הבטחת ערך השוויון בין כל ילדי ישראל ויישומו הלכה למעשה מבחינה תקציבית )סעיף  .1
תיפתח תקנה במשרד החינוך בעניין גרעינים תורניים, געיני משימה וגרעיני התיישבות אשר תתוקצב בבסיס התקציב  .2

 (.119באופן שוויוני )סעיף 
ישמרו עצמאותו, מעמדו הייחודי ותקצובו של החינוך החרדי על כל סוגיו )לרבות רשתות החינוך( המערכת החינוך  י .3

 (.120הכללית )סעיף 
יישמר מעמדם של מוסדות הפטור ושר החינוך יחתום על הארכת תוקף לתקנות לימוד חובה )מתן פטור לגבי מוסד  .4

 (.121ות מוסדות הפטור )סעיף המעגן את תקנ  2017— חינוך ותקצובו(, התשע"ח
 (.122הזכאות לחינוך חינם וכן תוכניות חינוך נוספות, יחולו באופן שוויוני על כל סוגי המוסדות והמגזרים )סעיף  .5
התבחינים ושיעור השתתפות המדינה בתשלומי מעונו ת היום, צהרונים ומשפחתונים, לא ישונו אלא בהסכמת סיעות  .6

 (.123ש"ס ויהדות התורה )סעיף 
 (.124הממשלה תסדיר בחלוק את העסקתן של מטפלות במשפחתונים מפוקחים, תוך מתן תקצוב הולם )סעיף  .7
משרד החינוך ישווה את תקציבי הילדים של החינוך המיוחד )גני מוכש"ר( לתקציב החינוך המיוחד הממלכתי )סעיף  .8

125.) 
 (126ול את הטיפול במעונות היום. )סעיף הממשלה תפעל להקמת רשות לגיל הרך במשרד החינוך. הרשות תכל .9

 ( 128ייבחנו סמכויות הרישוי למוסדות קטנים במשרד החינוך. )סעיף  .10
וכן לא תבוצע חסימה  .11 חינוך מבלי שיתקיים שימוע למנהל המוסד,  ו/או תקצוב מוסד  לא תתבצע חסימה לתמיכה 

 ( 129תקציבית אלא באישור מנכ"ל ולאחר החלטת חשב המשרד )סעיף 

בחינת תקצובן של שעות גמולי הכנה ובחינות מבחני סאלד בהשוואה לתקצוב הכנת תלמידים למבחני בגרות )סעיף  .12

130 ) 

הכללת מוסדות הלימוד החרדיים ברפורמה במרכזי ההכשרה של מה"ט והקריטריונים יחולו גם על סמינרים )סעיף  .13

131 ) 

כמוגדר בזרוע העבודה שיאפשר ללומדים במה"ט לקבל סיוע פיננסי מלש"ח עבור 'מלגות בוסט'  15תקצוב בסך של  .14

 (132בתקופת הלימודים )סעיף 
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מלש"ח עבור 'מלגות בוסט' כמוגדר בזרוע העבודה שיאפשר ללומדות במה"ט לקבל סיוע פיננסי  15תקצוב בסך של  .15

 133בתקופת הלימודים )סעיף 

 (134עיף )ס  2019השוואת תקצוב הסמינרים לבסיס התקציב משנת  .16

כלל ארגוני הנוער החל משנת   .17 בין  צוות לחלוקה שוויונית  יושווה לתקציב 2023הקמת  כך שתקציב ארגוני הנוער   ,

 (135)סעיף   2023תנועות הנוער והכנסתם לבסיס התקציב 

אקונומי של -וקריטריונים שיתבססו על המדד הסוציו 4-10בחינת שיטת חישוב חדשה לתקצוב צהרונים באשכולות  .18

 (137אזור )סעיף ה

מעמד מתן עצמאי לרשת מעיין החינוך התורני במעמד שווה למינהל החינוך ההתיישבותי וקבלת מעמד של רשות  .19

 ( 139+   138)סעיף  .חינוך

בעניין התכנית לגמישות הניהולית במע' החינוך, כך שתקציב גפ"ן ינוהל ויועבר למוסדות   226תיקון החלטת ממשלה   .20

 (140)סעיף  .וך התורנידרך רשת המעיין החינ 

 (141)סעיף  .רשת החינוך התורני תורשה להפעיל גנים וצהרונים תוך זכאות לתקצוב מלא .21

ניהול של המעיין התורני שני מרכזים  .22 הקצאת תקינה של פיקוח והנחיה ע"פ המפתח הנהוג במשרד החינוך, תוך 

 (142)סעיף  .פדגוגיים

והח .23 'אופק חדש' כל מוסדות רשתות מעיין החינוך התורני  ובפעימה אחת לתכנית  ייכנסו באופן מלא  ינוך העצמאי 

 ( 143)סעיף   .בדומה לחינוך הרגיל

)סעיף   .השוואת תקציבם של רשתות החינוך החרדי כל שיתוקצבו בבסיס על ידי משרד החינוך והרשויות המקומיות  .24

144 ) 

נוער בסיכון, הצטיידות, אשר ייכנסו לבסיס בסעיפי שיפוצים,    2019תקצוב רשתות החינוך החרדי בדומה לתקציב שנת   .25

 ( 145)סעיף  2023.התקציב החל משנת 

קביעת הגדרה נפרדת של רשתות מעיין החינוך התורני והחינוך העצמאי, כשכל בית ספר שונה ייחשב כבית ספר יחיד  .26

 (146)סעיף  .ביישוב

נוהל קיזוז תקציב מרשויות מקומיות שלא העבירו  2023החל משנת   .27   . לרשתות את חלקן בתקצוב המוסדות   יופעל 

 (147)סעיף 

 ( 148)סעיף  .2015-תקצוב הסעות מרוכזות באזורים שהוכרו כזכאים נכון ל .28

 ( 149)סעיף . הקמת ועדה למתן פתרונות למחסור בהסעות תלמידים  .29

 ( 150)סעיף  .מתן אפשרות להפעלת צהרונים ברשתות מעיין החינוך התורני והחינוך העצמאי .30

 ( 151)סעיף  .מחדש של הצורך בחידוש רשיונות שנתי של מוסדות בבעלות רשת מעיין החינוך התורניבחינה  .31

 (152)סעיף  .מלש"ח מידי שנה להתקשרויות של רשת מעיין החינוך התורני במיזמים משותפים  15הקצאת  .32

 . רשות המקומית הסדרת השימוש בכספים קואליציוניים כך שהרשת העצמאית תוכל להעביר כספים אלו במקום ה .33

 (153)סעיף 

 (154)סעיף   .₪ 653-תקציב הישיבות יוכנס לבסיס התקציב וערך הנקודה יעודכן בהתאם למדד, ולא יפחת מ .34

ישיבות ומוסדות ציבור חדשים יאושרו מייד עם התחלת הפעלתם וללא תקופת   כוללים,שתיקון החלטת ממשלה כך   .35

 (155)סעיף  .ותק של שנתיים

( חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי, 18הלקונה החקיקתית לפיה תלמידי ישיבה בשנתם הראשונה )מעל גיל  תיקון   .36

 (156)סעיף  .כאשר יינתן פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עד סוף שנתם הראשונה

הזוג   תיקון הצעת חוק סיוע כלכלי לעידוד סטודנטים נזקקים ולומדי תורה, כך שגובה השתכרותם והשתכרות בנות  .37

 ( 157)סעיף  .מקסימום  3,000יעמוד על 

 

 עוצמה יהודית 

ובמוסדות תרבותיים  .1 ציונות בתלמודי תורה  לימוד  וולונטרית במוכש״ר לחיזוק  ייעודית  תוכנית  יפעיל  משרד החינוך 
 (154)סעיף  .ייחודיים בהיקף שלא יפחת מתוכנית שעות רב והכוון בחמ״ד 
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 סיעת נעם

. מוסדות 55%ומוסדות הפטור הדתי לאומי ב  75%מוסדות המוכר שאינו רשמי, הדתי לאומי במשרד החינוך יתקצב את   .1
 (34שמלמדים לימודי ליבה יקבלו תקצוב רחב יותר בהתאם. )סעיף 

 ( 35ים. )סעיף גתבחן האפשרות להקמת וועדת חריגים למוסדות חינוך חדשים במצבים חרי .2
יהיו בהקבלה לפיקוח במוסדות האקדמיים ובמכינות קדם תבחן אפשרות שהפיקוח והבקרה על הישיבות הגדו .3 לות 

 (36צבאיות. )סעיף 

 תרבות וספורט 
 סעיפים המוסכמים על כלל הסיעות

 (64)סעיף  .ייזום תוכנית חומש להקמת מאות מגרשי ספורט רב תכליתיים .1
 (65מצטיינים במערכת החינוך. )סעיף  עבר ייזום פרויקט לשילוב ספורטאי .2
 ( 66עידוד הפקות מקור, בדגש על הפקות בנושאי ציונות ומורשת. )סעיף  .3
 (67מש להעמקת השכלה מוזיקלית. )סעיף וקידום תוכנית ח .4

 יהדות התורה
 .מלש"ח לשנה ויכנס לבסיס התקציב 100-תקציב תרבות חרדית במשרד החינוך לא יפחת מ .1
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 רווחה 

 יהדות התורה

תקצוב בבסיס התקציב כל שנה את משרד הפנים במיליארד ₪ לפחות עבור חלוקת כרטיסים נטענים לצריכת מוצרי  .3

 (82מזון חיוניים. )סעיף 

הרחבת התמיכות בארגוני רווחה שלא למטרות רווח המחלקים סלי מזון, שוברים או כרטיסים מגנטיים לרכישת מזון  .4

 ( 83)סעיף  .מלש"ח 100בתקציב שלא יעלה על  בלבד בתקופת החגים,

₪  1,200קביעת התעריף לתלמיד בפרוייקט הסיוע לפנימיות שע"י המחלקה למוסדות ציבור במשרד הרווחה על סך   .5

 (84)סעיף  .לחודש והכנסתו לבסיס התקציב

)סעיף   .למגזר החרדי  לרבות   ,הקצאת משאבים ותקציבים באופן שוויוני לתכניות משרד הרווחה לנוער נושר ומנותק .6

85) 

 (86)סעיף . הקמת כפר נוער לנערות וכפר נוער לנערים בסיכון מהמגזר החרדי .7

 סיעת ש"ס 

 . 2019יוחזר לבסיס התקציב כפי שהיה בשנת התקציב  23103801תקצוב תמיכות רווחה לפנימיות חרדים בתקנה  .1
 (181)סעיף 

  1200המחלקה למוסדות ציבור במשרד הרווחה יעמוד על סך של התעריף לתלמיד בפרויקט הסיוע לפנימיות שע"י  .2
 (182)סעיף  .₪

מליון ₪ בתקנה ייעודית במשרד הרווחה או החינוך לצורך מתן כלים לצעירים מהמגזר החרדי שעזבו את  10יוקצו  .3
 ( 183)סעיף  .הקהילה ואינם נמצאים במסגרת חינוכית כלשהי

יוקצו משאבים  2023מתקציבו העכשווי ומתקציב  50% -במשרד הרווחה ביוגדל תקציב נוח"ם )נוער חרדי מנותק(  .4
 (184)סעיף  .ותקציבים באופן שוויוני לנוח"ם 

 ( 185)סעיף  .יוקמו כפרים לנערים לנערות חרדיים בסיכון, באופן שוויוני ביחס למוסדות הכלליים  .5
דים והקמת מרכז מידע לסיוע למשפחות  תבחן האפשרות להרחבת ימי הנופשונים לילדים לבוגרים בעלי צרכים מיוח .6

 ( 186)סעיף  .של ילדים עם צרכים מיוחדים
תקציב הרשויות המקומיות במשרד הרווחה יעודכן כך שהשתתפותן תהיה דיפרנציאלית בהתאם לחוזקן ואיתנותן,   .7

 ( 187)סעיף   .כלומר על פי הרמה הסוציואקונומית של הרשות 
 (188)סעיף  .י מוצרים ללא גולטןתבחן האפשרות לסבסוד ו/או הוזלת מחיר .8
תינתן תוספת תקציב נוסף בסך    2024לשנת    2022-לצורך יישום חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התש"פ .9

 ( 187)סעיף  .מליון ₪ למשרד הרווחה והביטחון החברתי 150של 
 . לצריכת מוצרי מזון ומוצרים חיונייםמשרד הפנים במיליארד ₪ לפחות עבור חלוקת כרטיסים נטענים  לתקצוב שנתי   .10

 (190)סעיף 

הממשלה תרחיב את התמיכות בארגוני רווחה שלא למטרות רווחה עוסקים בחלוקת סלי מזון, שוברים או כרטיסים  .11

 (191)סעיף  .מגנטיים לרכישת מזון בלבד בתקופת החגים 

 (. 192)סעיף  .רשות לאומית למאבק בעוניח הוועדה למלחמה בעוני בישראל ובהתאם תוקם בחקיקה "אימוץ דו .12
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 חוק ההסדרים 
 סעיפים המוסכמים על כלל הסיעות

 במסגרת תוכנית כלכלית רחבה )חוק ההסדרים( וכחלק מהמלחמה ביוקר המחייה, התוכנית תתמקד בנקודות הבאות:

 (28)סעיף  .הפחתת נטל רגולטורי והגברת התחרות בשוק המזון ובשוק הפיננסי .1
 .קידום פרוייקטי תשתית, ביניהם, חוק המטרו, חוק תשתיות לאומית, רכבת ארצית מהירה, שדה תעופה בינ"ל משלים  .2

 (28)סעיף 
התמודדות עם משבר הנדל"ן: האצת תכנון, שחרור חסמים, קידום מודלים חדשים לשיווק קרקע, קידום שכירות לטווח   .3

 ( 28בפתרון משבר הדיור. )סעיף ארוך וקידום שותפות השלטון המקומי 
 (, ביניהם, רפורמות בשוק העבודה המאורגנת. 28התאמת המגזר הציבורי לשוק העבודה המודרני )סעיף  .4
 האצת שוק העבודה הישראלי: שילוב אוכלוסיות בתעסוקה, תוכנית לקידום הון אנושי ושיפור מיומנויות הייטק.  .5

 שונות
 סעיפים המוסכמים על כלל הסיעות

 התנהלות תקציבית 

מליון   50חברי כנסת לאישור חוק שעלותו התקציבית מעל    61תיקון חוק יסוד משק המדינה, כך שתידרש הסכמה של   .1
₪ . 

 .תאושר תוכנית כלכלית רחבה לצד אישור תקציב המדינה, קרי, חוק הסדרים  .2

 משפט

 (30)סעיף  .חקיקת פסקת ההתגברות  .1
 ( 30)סעיף  .ת אמוןיועץ משפטי למשרדים השונים ייבחר כמשר .2
 (33)סעיף   .ביטול חוק ממשלת חילופים  .3

 מדיניות חוץ 

 (34)סעיף  .קידום שיתופי פעולה במסגרת 'הסכמי אברהם' .1
 ( 35)סעיף  .ערבי -בחינת הסכמי שלום נוספים כדי להביא לסיום הסכסוך הישראלי .2
 (36)סעיף  .קידום פטור מוויזה לארה"ב .3

 קהילות משימתיות 

 (46)סעיף  .הקהילות המשימתיות ויתוקצבו גרעיניים תורניים משימתייםיוסדר מערך  .1

 חברות ממשלתיות והפרטה 

 (56)סעיף  .קידום הפרטת נמל אשדוד .1
 (75)סעיף  .הפיקוח על חברות ממשלתיות  יהודק .2
 (76)סעיף  .תבחן סוגיית כפיפות החברות הממשלתיות למשרדי ממשלה .3
 (77)סעיף   .תבוטל נבחרת הדירקטורים  .4

 סיעת ש"ס 

 חברות ממשלתיות
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רשויות  .1 של  ומועצות  סטטוטוריים  תאגידים  ממשלתיות,  חברות  של  בדירקטוריונים  החרדי  לציבור  הולם  ייצוג 

 (171)סעיף  .סטטוטוריות 

סטטוטוריים קביעת תנאי כשירות ניהוליים מותאמים למגזר החרדי בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, תאגידים   .2

 (172)סעיף  .ומועצות של רשויות סטטוטוריות 

 חברתי-תוכנית חומש לפיתוח כלכלי 

חברתי של המגזר החרדי בתחומים: דיור, שיכון, תחבורה, בריאות, חינוך ועוד ותאושר -תכנית חומש לפיתוח כלכלי .1
 ( 117)סעיף  .2023במקביל לאישור חוק התקציב לשנת 

 מורשת

תית "המרכז להנצחת זכרו ומורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל ולחקר מורשת יהדות אישור הצעת חוק ממשל .1
 ( 203)סעיף  .ספרד"

 ( 205)סעיף  .יוקם מרכז להנצחת הרוגי אסון מירון .2

 יהדות התורה

 משפט ומשילות

 ( 120)סעיף  .קידום רפורמה להבטחת המשילות וחיזוק יכולת הממשלה לבצע את מדיניותה .9

כלל סיעות הקואליציה בכל הצעות החוק שיעסקו בהסדרת מע' היחסים בין הרשויות וסמכויותיהן, ובפרט תמיכת   .10

 ( 121במע' היחסים בין הממשלה ומערכת המשפט, שתכלול גם חקיקת חוק יסוד: החקיקה ופסקת ההתגברות )סעיף  

יבוצעו ע"י המנכ"ל של אותו תמיכה בהצעת חוק מטעם הליכוד שתקבע כי מינוי היועמ"ש למשרדים הממשלתיים   .11

 (123)סעיף  .משרד ממשלתי

 תקצוב ונגישות 

 ( 201)סעיף  .חברתי של המגזר החרדי-תקצוב ותקנון הרשות לפיתוח כלכלי .1

חברתי של המגזר החרדי ותעסוק בתחומים שונים, ביניהם דיור, שיכון, -אישור תכנית חומש לרשות לפיתוח כלכלי .2

 ( 202)סעיף  .ותעסוקהתחבורה, בריאות, חינוך 

התאמה והנגשת השירותים הממשלתיים והציבוריים שניתנים לציבור דרך האינטרנט לאוכלוסיות שאינן נגישות או  .3

 ( 205)סעיף  .משתמשות באינטרנט

 עוצמה יהודית 

 ( 120)סעיף  .יחוקק חוק אחזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים  .1
מיליארד ש״ח, לטובת הקמת המערך    45אומי יגדל במשך שבע השנים הקרובות בהיקף של  תקציב המשרד לביטחון ל .2

 (84)סעיף  .לביטחון לאומי, תקצוב פרויקטים, הגדלת תקני כח האדם, הכשרה, שדרוג תשתיות טכנולוגיות ועוד 
ב שנתית ובהתאם לשר לביטחון לאומי תתאפשר גמישות ביעוד התקציבים ובן השאר בהתאם לגיבוש תוכנית עבודה ר .3

 (85)סעיף  .לצרכים שיעלו
 (87)סעיף  .נציג/ה מטעם סיעת עוצמה יהודית יכהן כחבר בוועדה לבחירת שופטים  .4
  .סיעות הקואליציה יבחרו את החברים בוועדה למינוי דיינים ובוועדה למינוי קאדים בהתאם לגודלן היחסי של הסיעות  .5

 (88)סעיף 
קיצוצים תקציביים, הקיצוץ .6 כלל   במסגרת  הקיצוץ האחיד שיושת על  על  יעלה  לא  לביטחון לאומי  בתקציב המשרד 

 ( 93)סעיף  .משרדי הממשלה
א לחוק יסוד הכנסת כך שיהיה ניתן לפסול מועמדים או מועמד השוללים את קיומה של 7הממשלה תפעל לתיקון ס׳   .7

 .בטרור, באופן שווה וללא הפליית ציבורים מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או מסיתים לגזענות או תומכים  
 (131)סעיף 
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 .סיעות הקואליציה יפעלו לכינון קואליציה משותפת במוסדות הלאומיים ויתמכו במועמדים מטעם הסיעות השונות  .8
 (140)סעיף 

יכהן כממלא מקום היו״ר, ותהיה לו הסמכות לעכב הצבעה על  .9 ועדת השרים לענייני חקיקה: השר לביטחון לאומי 
 (159)סעיף . יום, ועל הצעת חוק אחת בלבד בכל פעם שיפעיל את סמכותו 14הצעת חוק אחת למשך 

 ( 160)סעיף  . בכל ועדת שרים יהיה לפחות חבר אחד מטעם סיעת עוצמה יהודית במידה והסיעה חפצה בכך .10
הקואליציוני, ובכל מקרה יהיה לסיעה חבר  לסיעת עוצמה יהודית יהיו חברים בוועדות הכנסת השונות בהתאם למפתח   .11

 (161)סעיף  .בוועדת חוץ וביטחון ובוועדת הכספים 
 (162למשרד מורשת יתווספו עשרה תקנים נוספים בדרגים שונים )סעיף  .12
מוסכם כי לא יינתנו תקציבים קואליציוניים פר ח״כ כפי שהיה נהוג בעבר. ככל שיהיו סיעת עוצמה יהודית תהיה זכאית  .13

 ( 167)סעיף  .קה שוויונית לפי המפתח שיקבלו שאר המפלגות לחלו

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


