
21.8.1968-31.1.1996  בתוקף 13.8.1968חוק יסוד: הממשלה ]התשכ"ח[  נחקק 

 החלפת
 פקודה

מנדטורית

ראש הממשלה יהיה חבר כנסת;13.8.1968אשכול
 שרים ממונים על משרדים ואינם חייבים להיות חברי כנסת, אחד מהם יכול להיות סגן ראש

הממשלה;
שר יכול למנות סגן שר או שניים;

 ממשלה מכהנת מכוח אמון הכנסת לאחר שהציגה קווי יסוד ואת חלוקת התפקידים בין
השרים;

הרכב הממשלה יכול להשתנות באישור הכנסת;
התפטרות ראש הממשלה כהתפטרות הממשלה כולה

 ימים לשופטים, דיינים, וקצינים לפני מינוי לשר100צינון של 2.8.1973מאיר1תיקון 

2הגדלת מספר סגני ראש הממשלה ל-14.11.1979בגין2תיקון 

שרים אחראים בפני ראש הממשלה, לראש הממשלה מותר לפטר שרים27.5.1981בגין3תיקון 

הגדרת תפקיד ממלא מקום ראש הממשלה )בהקשר של הרוטציה(21.9.1984פרס4תיקון 

 הקמת ועדת שרים לביטחון לאומי שגודלה עד חצי מהממשלה )תוך החרגת הממשלה15.2.1991שמיר5תיקון 
הנוכחית ממגבלה זו( ומועצה לביטחון לאומי

 12תיקון 
 לחוק
 יסוד:

הכנסת

ח"כ שפרש מסיעתו לא ימונה לשר או סגן שר באותה כנסת;22.2.1991שמיר
איסור הסכמים הכוללים התחייבות לשמירה על תפקיד או מתן ערבות לקיום ההסכם;

חובה לפרסם הסכמים בנוגע לכינון ממשלה או הצבעת אי-אמון

 מינוי סגן שר מחייב הסכמת ראש הממשלה, וראש הממשלה יכול לפטר סגן שר )קודם זה11.7.1991שמיר7תיקון 
היה בסמכות השר הממנה או הממשלה(

 הנ"ל ששר או סגן שר יוכלו להתמנות אם מדובר בהתפצלות סיעה12סייג לתיקון 20.12.1994רבין8תיקון 

  חודשים, ואז הוא יכול למנות3ראש הממשלה יכול להחליף שר שכהונתו הופסקה רק ל-30.1.1996פרס9תיקון 
שר אחר לתקופה של שנה בלי אישור הכנסת

31.1.1996-28.2.2003  בתוקף 18.3.1992חוק יסוד: הממשלה ]התשנ"ב[  נחקק 

 החלפת
החוק

 בחירה ישירה של ראש הממשלה וכל הנובע מכך, למשל התפטרות ראש הממשלה או18.3.1992שמיר
העברתו מתפקידו או נבצרות קבועה גוררים בחירות מיוחדות ולא בחירות לכנסת;

 וכשיר להיות חבר כנסת;30כשירות ראש הממשלה שיהיה בן 
 שנים רצופות בתפקיד;7ראש ממשלה לא יהיה מועמד אחרי 

שרים ממונים על ידי ראש הממשלה באישור הכנסת;
 שנים מסיום ריצוי העונש;10איסור מינוי שר שהורשע בעבירה שיש עמה קלון למשך 

ראש הממשלה רשאי לפזר את הכנסת בהסכמת נשיא המדינה;
חקירה והגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה על יד היועמ"ש;

 הכנסת רשאית אך לא חייבת להעביר מכהונתו ראש ממשלה שהורשע בעבירה שיש עמה
 קלון לאחר פסק דין סופי, ברוב של חברי הכנסת; אפשר להעבירו מכהונתו מסיבה אחרת

 חברי כנסת;80ברוב של 
 שרים;8; יהיו לפחות 6 וסגני השרים ל-18הגבלת מספר השרים ל-

ראש הממשלה יכול להיות ממונה על משרד;
 חברי כנסת;70הכנסת רשאית להעביר שר מכהונתו ברוב של 

 ראש הממשלה רשאי להקים, לאחד, לפרק, ולבטל משרדים, לקבוע תחומי פעולה, וכו’
)קודם זה היה בסמכות הממשלה, ובחלק מהמקרים באישור הכנסת(;

חיוב ראש הממשלה, שרים, וסגנים בנאמנות, ואיסור פעילות כלכלית או ציבורית אחרת;
  ימים )עם אפשרות להארכה( אם אי אפשר7הממשלה יכולה להכריז על מצב חירום למשך 

לכנס את הכנסת לשם כך;
  חודשים אם אי אפשר לכנס את3ראש הממשלה יכול להתקין תקנות לשעת חירום למשך 

הממשלה לשם כך;
הסמכות לפתוח במלחמה בידי הממשלה;

  חברי כנסת, לחייב40הכנסת יכולה לחייב את ראש הממשלה להופיע לדיון לפי דרישה של 
 שרים להופיע בכנסת או בוועדותיה, ולקבל מידע וסיוע מהממשלה; ראש הממשלה

והשרים רשאים להשמיע דברים בפני הכנסת וועדותיה

 חברים ומועצה לביטחון לאומי9הקמת ועדת שרים לביטחון לאומי שגודלה עד 12.1.1996פרס1תיקון 

 9תיקון 
 לחוק

החלת התיקון גם בחוק החדש )שעוד לא נכנס לתוקף(30.1.1996פרס



הקודם

  בעלי זכות בחירה להציע מועמד לראשות הממשלה שלא50,000ביטול הזכות של 27.2.1996פרס3תיקון 
באמצעות מפלגה

3זהה לתיקון 29.2.1996פרס4תיקון 

קיצור של זמנים הנוגעים לבחירות חוזרות של ראש ממשלה29.2.1996פרס5תיקון 

שר לא יכול להיות בעל אזרחות זרה29.2.1996פרס6תיקון 

תיקוני ניסוח21.1.1998נתניהו7תיקון 

  יום ממועד הבחירות לכנסת, יערכו הבחירות120אם בחירות מיוחדות אמורות להיות תוך 10.1.1999נתניהו8תיקון 
במועד זה במקום במועד מיוחד

  חברים בוועדת שרים9 סגני שרים, והחלפת המגבלה של 6 שרים, 18ביטול המגבלות של 2.8.1999ברק9תיקון 
לביטחון לאומי במגבלה של חצי הממשלה

אפשר שמועמד לראשות הממשלה בבחירות מיוחדות לא יהיה חבר כנסת19.12.2000ברק10תיקון 

23.1.2003 ב- 16  בתוקף מהבחירות לכנסת ה-18.3.2001חוק יסוד: הממשלה ]התשס"א[  נחקק 

 החלפת
החוק

 ביטול הבחירה הישירה של ראש הממשלה וחזרה למנגנון של הקמת ממשלה לפי18.3.2001שרון
התייעצות עם סיעות הכנסת;

אין התייחסות לכשירות ראש הממשלה ולמספר השנים שראש ממשלה מכהן ברציפות;
 הסרת המגבלה על מספר סגני ראש הממשלה, רק אחד יכול להיות ממלא מקום ראש

הממשלה;
  שנים מסיום ריצוי העונש או7איסור מינוי שר שהורשע בעבירה שיש עמה קלון למשך רק 

ממתן פסק הדין, לפי המאוחר;
הוספת שר בסמכות הממשלה )לא ראש הממשלה( ואישור הכנסת;

 חקירה והגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה על יד היועמ"ש –הרחבה גם לראש ממשלה
לשעבר;

 הכנסת רשאית אך לא חייבת להעביר מכהונתו ראש ממשלה שהורשע בעבירה שיש עמה
קלון, וכאשר פסק הדין נהיה סופי הוא מועבר מכהונתו בכל מקרה;

כהונתו של שר או סגן שר שהורשע בעבירה שיש עמה קלון תופסק;
הגבלה של סגן שר אחד בכל משרד;

 הפיכת הצבעת אי-אמון לקונסטרוקטיבית במובן שהיא כוללת הסכמה של רוב חברי הכנסת
על מי יש להטיל להקים ממשלה חדשה;

  ראש הממשלה רשאי לפזר את הכנסת בהסכמת נשיא המדינה, אבל רוב חברי הכנסת
יכולים לבקש שהטיל את הרכבת ממשלה חדשה על מישהו אחר;

 החזרת הסמכות לשנות את הרכב הממשלה לממשלה )ולא ראש הממשלה( באישור
הכנסת;

 שימור הסעיפים מהחוק הקודם על מצב חירום, הכרזת מלחמה, וחיוב ראש הממשלה או
שר להופיע בפני הכנסת;

 הושמט הסעיף המחייב ראש הממשלה, שרים, וסגנים בנאמנות, ואיסור פעילות כלכלית או
ציבורית אחרת;

;4 וסגני השרים ל-19הגבלת מספר השרים ל-19.3.2014נתניהו1תיקון 
ביטול האפשרות לשר בלי תיק;

 הפיכת הצבעת אי-אמון לקונסטרוקטיבית, כלומר מחייבת הקמה ממש של ממשלה חלופית
כולל קווי יסוד וחלוקת תיקים;

תיקון זמנים להתחשבות בימי מנוחה22.5.2014נתניהו2תיקון 

החזרת האפשרות לשר בלי תיק;13.5.2015נתניהו3תיקון 
20ביטול המגבלה על מספר השרים וסגני השרים לתקופת הכנסת ה-

 42תיקון 
 לחוק
 יסוד:

הכנסת

 "החוק הנורווגי": שרים וסגני שרים יכולים להתפטר מהכנסת לתקופת כהונתם, ולחזור6.8.2015נתניהו
אליה בסיום כהונתם, במגבלה של אחד מכל רשימה

 אפשרות לראש ממשלה הממונה על משרד לאצול סמכויות לסגן שר במקום רק לשר14.1.2018נתניהו5תיקון 
)מקרה ליצמן במשרד הבריאות(

 אפשרות להעברת ההחלטה על פתיחה במלחמה לוועדת שרים )במקום שתהיה החלטת2.5.2018נתניהו6תיקון 
ממשלה(, ובמקרים הכרחיים לראש הממשלה ושר הביטחון



ביטול ההרשאה לראש הממשלה ושר הביטחון מהתיקון הקודם26.7.2018נתניהו7תיקון 

הקמת "ממשלת חילופים" נתניהו-גנץ וכל המשתמע מכך;7.5.2020נתניהו8תיקון 
ביטול המגבלה על סגני שרים ואפשור שני סגנים למשרד;

אפשרות למינוי שני שרים לאותו משרד )שאחד כפוף לשני(


