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הטלת התפקיד להרכבת הממשלה על ראש  –יסוד: הממשלה )תיקון -חוות דעת: הצעת חוק

 מפלגה(

בקרובצפויהבקריאהטרומיתלאחרשאושרה ההצעהבלדוןהכנסת, הצעתהחוקשבנדון.

שנ כך כיום, הרכבתהממשלההנהוג אתאופן אתמבקשתלתקן להטיל יוכל שיאהמדינה

תפקידהרכבתהממשלהרקעלחברכנסתשהוא"ראשמפלגה".

הממשלה, הרכבת באופן בתיקונים לדון מקום יש כי סבורים שאנו מסתייגים1אף אנחנו

זאת,משוםשהתיקוןהמוצעמבקשלפתורבעיהשכלללא מהתיקוןהמופיעבהצעתהחוק.

ותר.מעברלזאת,תיקוןזהאףעלולליצורקשייםמהותייםהתעוררהומכאןשהואתיקוןמי

,בעיקרבמצבשבוהממשלהמתפטרתבמהלךכהונתה.כמוכןההצעהבעתהרכבתממשלה

היאהצעהפרסונלית,ובשלכךהיאפסולה.



 התיקון מיותר

1 את. להגביל מבקשת ההצעה כאמור, התעוררה. לא שכלל בעיה לפתור מבקשת ההצעה

כךשהואיוכללהטילאתתפקידהרכבתהממשלהרקעלחופש הפעולהשלנשיאהמדינה,

 צורךבכך מלמדשאין אלאשמבטהיסטורי  בהיסטוריה–חברכנסתשהואראשמפלגה.

                                                           

1
ב על דגמים שונים להרכבת ממשלה, לרבות יתרונותיהם וחסרונותיהם, נמצא אצל: שלומית ברנע, דיון נרח 

שוריק דריישפיץ ומתן שרקנסקי, "מודלים להרכבת ממשלה", בתוך: גדעון רהט, שלומית ברנע, חן פרידברג 
(, עמ' 2013)ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה,  תיקון שיטת הממשל בישראלועופר קניג )עורכים(, 

395-353. 

https://www.idi.org.il/media/5304/tikun_book.pdf


 

 

הפוליטיתשלמדינתישראל,הנשיאמעולםלא"ניצללרעה"אתסמכותווהטילאתתפקיד

ותאתרצוןהבוחרים.מאזקוםהמדינההוטלההרכבתהממשלהעלחברכנסתבאופןשמעו

רשימות; עלהוטבמקריםשבהם2הרכבתהממשלהלאחרהבחירותלכנסתרקעלראשי ל

מכהן ממשלה ראש במקום הכנסת, כהונת במהלך ממשלה להרכיב כנסת הרכבתחבר ,

הממשלההחדשההוטלהעלחברכנסתבכירממפלגתושלראשהממשלההיוצא,שנבחרעל

 (.1990-ידיהמפלגה)אועלראשמפלגהאחרת,במקרהשלשמעוןפרסב

2 . גםאםקייםחששתאורטי, עודכי ישלציין נשיאכמההביעושאותו כי מתומכיהחוק,

הרכבתמדינה משימת את ולהטיל סמכותו את לרעה לנצל עצמו, דעת על יחליט, עתידי

כלשהו פלוני ח"כ על משקהממשלה שאינו אתבאופן סוףף זה יהיה לא עמדתהבוחרים,

 פעולהעםהמהלךפסוק. לשתף ולאיסכימו לכך יתנגדו הכנסתכי חברי ולהביעחזקהעל

סבירהזושלנשיא-כנגדהפעלהבלתיציהיהלעתורלבג"גםניתן,ואמוןבראשממשלהכזה

הממשלה.:אתסמכותולפיחוקיסודהמדינה

החוסרתוםלב,ללאכלבסיס,פוגעתבמעמדושלמוסדנשיאהצעההמייחסתלנשיאהמדינ

זה, תפקידו את למלא שיוכל מנת ועל האומה, אחדות את מבטא המדינה נשיא המדינה.

 בותשלחברהמשוסעת,ישלשמורעלמעמדו.ישהואחשובבמיוחדבנס

 

קשיים חוקתייםלההצעה עלולה לגרום 

                                                           

2
גוריון דורג ראשון ברשימת המועמדים של -הוטלה הרכבת הממשלה על לוי אשכול, אף שדוד בן 1961-ב 

נה לראש גוריון הוא שהתמ-גוריון, ואמנם בן-מפא"י; אך אשכול הצהיר שהוא מרכיב ממשלה עבור בן
 הממשלה שקמה.



 

 

ב מהותיים קשיים לעורר עלולה הכנסתההצעה כהונת במהלך חדשה ממשלה הרכבת עת

גםבמצבכזההנשיא3לאחרהתפטרותהממשלההמכהנת. הצעתהחוק, משוםשלפי זאת,

יוכללהטילאתהרכבתהממשלהרקעלראשמפלגה.

ב3 מצביםשבהםישלהרכיבממשלהחדשהבמהלךכהונתהכנסתהםבלתי. עקרוני, אופן

עממגווןרחבשלסיבותולהתרחשבנסיבותפוליטיותמשתנותצפוייםמטבעםויכוליםלנבו

ולוחותזמניםדוחקים.לפיכך,אנוסבוריםשישלשמורעלהגמישותהקיימתבחוקהנוכחי,

מחברי אחד על הממשלה הרכבת תפקיד את להטיל בבואו דעת שיקול לנשיא ולאפשר

שהנש מלמדת ישראל של הפוליטית ההיסטוריה כאמור, מושכלהכנסת. שימוש עושה יא

גבלותדומותעלזהותבסמכותוזו.גםמבטהשוואתילדמוקרטיותאחרותמלמדשאיןבהןה

 .ראשהממשלה

)במקוםראשחברכנסתאחרשמפלגתהשלטוןתבחרבאופןרשמיהדרישהבאופןספציפי,.4

הממשלהכדישאפשריהיהלהטילעליואתתפקידהרכבתכ"ראשמפלגה"הממשלההיוצא(

הצעתהחוקעלהמפלגה לפי כך, לבחורראשמפלגהעלולהלהקשותעלהטלתתפקידזה.

ימיםמיוםהיווצרותהעילהלהחלפה.במפלגותהבוחרותראש10תוך–במהירותרבהאחר

הנוכחית מפלגתהשלטון כמו דוגמתפריימריז, הדברלמעשהבלתי–מפלגהבהליךכוללני

לפיההצעה,הבחירהבראשמפלגהחלופיצריכהלהתבצע"בהתאםלדרךאפשרי.יתרעלכן,

המפלגה" בתקנון המפלגה,–הקבועה ראש החלפת על להקשות היא אף שעלולה דרישה

למשלבמקרהשבוהתקנוןאינומותאםלתרחישכזהשלהחלפתראשמפלגהבמהירותושלא

 כך, על נוסף לכנסת. הבחירות מגדירלפני החוק ראשהצעת להחלפת ספציפיות עילות ה

דרךקבעאםראשהמפלגה"–מפלגהבמהלךהכהונה נבצרממנו חדללהיותחברהכנסת,

נפטר או תפקידו, את מכך."למלא שראשממשלה ראשמשתמע בחירת למנוע יכול יוצא

                                                           

3
התפטרות ראש הממשלה ביזמתו, נבצרות דרך קבע של ממשלה מכהנת מתפטרת בנסיבות שונות, ובהן:  

ראש הממשלה, העברת ראש הממשלה מכהונתו על ידי הכנסת לאחר הרשעתו בעברה שיש עמה קלון, 
הממשלה בכנסת, או  הרשעת ראש הממשלה בפסק דין סופי בעברה שיש עמה קלון, הפסקת כהונת ראש

 חלילה פטירת ראש הממשלה.



 

 

הוא:מפלגתהשלטוןבלגהאחרבמקומופמ אומתפקידראשהממשלהמתפטראםלמשל

ממנ בקרנותשנבצר ו"נאחז כנסת חבר נשאר הוא אבל ממשלה, כראש מלכהן קבע דרך ו

)זאת,משוםשבמצבכזהלאמתקיימותהמפלגהלאיכולהלהחליפו–המזבח"כראשמפלגה

,להסיבותהאלהבשלכ4אףאחתמהעילותלהחלפתראשמפלגההמופיעותבהצעתהחוק(.

5טרותממשלהתהיהבחירותמוקדמות.אםתאושרהצעתהחוק,התוצאההצפויהשלהתפ

זוהיתוצאהלארצויהבהיבטיםשליציבותומשילות.

5 . ובסבירותגבוההגםמנקודתמבטאחרת, משמעותההצעההיאהתערבותשלהמחוקק,

ראש את בוחרות המפלגות שבו באופן לפתחם(, יגיע שהעניין )בהנחה המשפט בתי של

שהדב ככל לפחות להטלהמפלגה, נוגע יכולהר כזו התערבות הממשלה. הרכבת תפקיד ת

ושקיפות שוויון קידוםעקרונותשל לתכליתשל למשל להיותמוצדקתבנסיבותמסוימות,

)כפי שחיתות למנוע שבנדוןוכדי ההצעה כאמור, ואולם, המפלגות(. בחוק נעשה שאכן

סביריםלהחלפתראשמפלגהבמהלך מבחינת)כהונתהכנסתמבקשתלקבועתנאיםבלתי

 להחלפהופרקהזמןלביצועההליך(,שאינםמשרתיםתכליתראויהכלשהי.העילות

6 . ולו מהצעתהחוקעולהחשש, כי להפעיללחץעלהיועץלישלציין נסיון של מראיתעין,

ב לממשלה לשקולהמשפטי הלהאםבואו שלפי בעוד הממשלה. ראש את לדין חוקעמיד

כילהאפשרהקיים סביר הגשתניחבאופן לאחר להתפטר ייאלץ במקרהשראשהממשלה

בג"צאם)אחרממפלגתהשלטוןח"כבכירתהממשלהתוטלעלב,מלאכתהרכ6כתבאישום

 אכן להתפטריחליט הממשלה ראש הרישעל ופנחסי(, דרעי לשרים באשר גם שקרה כפי ,

                                                           

4
תרחיש כזה יכול להיווצר גם אם מתחלף במהלך כהונת הכנסת ראש מפלגה שאינה מפלגת השלטון,  

הדברים נוסיף גם שהצעת החוק לא מתייחסת כלל לזהות וראש המפלגה היוצא נותר חבר כנסת. בשולי 
, המורכבות משתי מפלגות או יותר, או במקרים של ראש המפלגה ולהחלפתו ברשימות וסיעות משותפות

 פיצולים ואיחודים בין סיעות. כל המקרים האלה עלולים לעורר קשיים משפטיים לא פשוטים.
5
אפשרות סבירה פחות, ולא רצויה גם היא, היא שהנשיא יטיל את הרכבת הממשלה על ראש מפלגה  

פלגה לא יצליח להרכיב ממשלה בפרק הזמן הנקוב אחרת, שאינה מפלגה השלטון היוצאת. אם אותו ראש מ
 בחוק, אזי יוכל הנשיא להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על חבר כנסת אחר שאינו ראש מפלגה.

6
באופן תאורטי, יכול להווצר מצב שבו מדובר גם במי שהורשע ואף מרצה את עונשו )אם פסק הדין עוד לא  

 סופי או שנקבע שאין עמו קלון(. 



 

 

חדשות.איןבלבנוספקששיקולזהשלפיהחוקהמוצע,סבירלהניחשמצבזהיחייבבחירות

הכנסתמתקנתש,אךישטעםלפגםככללאיילקחבחשבוןעלידיהיועץהמשפטילממשלה

להפעלתואףכאשרנוצרחששאתחוקיהיסודשלהאךורקבשביללנסותולהפעיללחץכזה

כזה.לחץ



 ההצעה היא פרסונלית 

7 . כלליים להיות נועדו נוחוקים רמותולקבוע או. ספציפי אדם עם להיטיב נועדו לא הם

בעקבות"שמועות"גש.לאניתןלהתעלםמכךשחוקזההו7להצראתצעדיושלאדםספציפי

תרחישםעתידלקבלאתמשימתהרכבתהממשלה,ונועדבאופןספציפילמנועכיאדםמסוי

חוק.לאכלשכןכאשרזה.חקיקהפרסונליתהיאדברפסולהסותרמושכלותיסודשלשלטון

חוק בישראל. לחוקה המטריאלי התחליף שהם יסוד, בחוקי כללימדובר ליצור נועדה ה

,קבועיםויציביםמשחק להתמודדותעםשמועותאוחרדות.פוליטימשחקולאלשמשכלי

אחרת כהתנהגות הכנסת את היסוד, חוקי את השיטהממבזה ואת אותם שמכוננת י

ממילאהיאחותרתתחתשלטוןהחוק.המשפטיתבכללותה.

 

 עשות כלאחר ידיתיקון חוקי יסוד לא אמור לה

8 המשחק. כללי אלה בישראל. לחוקה התחליף הם היסוד חוקי כי לזכור חייבת הכנסת

 המצבהנוכחי, היסודאינספורפעמיםבמהלךשהדמוקרטיים. הכנסתמתקנתאתחוקי בו

לכלולתוספתשלחוקוזאתהכנסתהנוכחית,רקבמהלךפעמים14-כקדנציהאחת) מבלי

חוקהלאום(הואמצבלאסביר.מצבזהמשקףחוסרכבודמוחלטשלהכנסת–יסודחדש

מפלגתיות.תיקוןשלחוק-ככלילהשגתמטרותפוליטיותתפיסתםלמעמדםשלחוקיהיסוד,ו

                                                           

7
 (.2015) 61-66מרדכי, קרמניצר ופוקס "מדריך למחוקק", המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמ' ראו  



 

 

וזאת–ךגחמותובהינףידיסודחייבלהעשותבשוםשכל,עלסמךחשיבהומחקר,ולאעלסמ

 ללאקשרכלללתכנושלהחוק.

אנומבקשיםמכםלהתנגדלהצעתהחוק.

 

בברכה,

 

אסףשפיראד"רפרופ'מרדכיקרמניצרשניפרופ'יובל

חוקרעמיתבכירסגןנשיאלמחקר



ד"רעמירפוקס

חוקר






