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.הממשלהחוק-יסוד:

המדינה.שלהמבצעתהרשותהיאהממשלה1.

ירושלים.הואהממשלהשלמושבהמקום2.מושבמקום

הכנסת.אמוןמכוחמכהנתהממשלה3.הכוחמקור

משותפת.אחריותהכנסתבפניאחראיתהממשלה4.

חברימביןשלאשיהיהיכולאחרשרהכנסת;חברימביןיהיההממשלהראשב)(
באחדמכהןשהואשעהלשרשנהיהמיישראל;ותושבישראליאזרהשיהיהובלבדהכנסת,

עםתפקידבאותוכהונתונפסקתלכנסת,מועמדיםמהיותמנועיםשנושאיהםהתפקידים
לשר.היותו

שיהיהיכולהשריםאחדתיק;בלישרשיהיהיכולאולםמשרד,עלממונהיהיהשרג)(
הממשלה.ראשסגן

התפקידהטלה
ממשלהלהרכיב

סיעותנציגיעםשהתייעץלאחרהמדינה,נשיאיטילחדשהממשלהלכונןמשיש6*

שלושהתוךלנשיא,שהודיעהכנסתמחבריאחדעלממשלהלהרכיבהתפקידאתבכנסת,
התפקיד.אתלקבלמוכןשהואשנשאל,מהיוםימים

להרכבתתקופות
ממשלה

למילוינתונהממשלהלהרכיבהתפקידאתעליוהטילהמדינהשנשיאהכנסתלחבר7.
שלאובלבדנוספות,בתקופותזותקופהלהאריךרשאיהנשיאימים;21שלתקופהתפקידו
יום.21עליחדיעלו

התפקידהטלת
מחדש

שהרכיבהמדינהלנשיאהודיעלאהכנסתוחבר7סעיףלפיהתקופותעברוא)(8.
אתלהטילהנשיארשאיממשלה,להרכיבבידושאיןכןלפנילושהודיעאוממשלה,
אתלקבלמוכןשהואלנשיאשהודיעהכנסתשלאחרחברעלממשלהלהרכיבהתפקיד
התפקיד.

שנתקייםאימתכלא)(קטןבסעיףכאמורולעשותלחזוררשאיהמדינהנשיאב)(
שם.האמורהתנאי

לחזורהנשיארשאיזהסעיףלפיממשלהלהרכיבהתפקידאתשיטיללפניג)(
בכנסת.סיעותנציגיעםולהתייעץ
למילוינתונהזהסעיףלפיעליוהוטלממשלהלהרכיבשהתפקידהכנסתלחברד)(
סעיף.באותוכאמורזותקופהלהאריךרשאיוהנשיא7בסעיףהאמורההתקופהתפקידו

התפקידהטלת
סיעותבקשתלפי

שהטילואו8סעיףלפיממשלהלהרכיבהתפקידאתהמדינהנשיאהטיללאא)(9.
לושהודיעאוממשלהשהרכיביום21תוךלנשיאהודיעלאהכנסתוחברסעיףאותולפי
רובמהוויםשחבריהןבכנסתסיעותנציגירשאיםממשלה,להרכיבבידושאיןכןלפני
פלוני.הכנסתחברעלהתפקידאתלהטילהמדינהמנשיאבכתבלבקשהכנסתחברי

תשכ"ו,702,בה"חפורסמוהסברודבריהחוקהצעת1968(;באוגוסט)13תשכ"חבאבי"סביוםבכנסתנתקבל*
160.עו
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הנשיאיטילהמועמד,שלבכתבהסכמהבצירוףכאמורבקשהלנשיאהוגשהב)(

הכנסת.חבראותועלממשלהלהרכיבהתפקידאת

למילוינתונהזהסעיףלפיעליוהוטלממשלהלהרכיבשהתפקידהכנסתלחברג)(

יום.14שלתקופהתפקידו

הטילשעליוהכנסתלחברשניתנהנוספתתקופהתוךכאמורבקשההוגשהד)(

יסתייםההודעהמתןועםהבקשההגשתעלהנשיאלויודיע8,סעיףלפיהתפקידאתהנשיא

הכנסת.חבראותושלתפקידו

אי-עלהודעה
ממשלההרכבת

ועכרה8או6סעיפיםלפיממשלהלהרכיבהתפקידאתהמדינהנשיאהטילא)(10.
אוממשלהשהרכיבלנשיאהודיעלאוהואתפקידולמילויהכנסתלחברהנתונההתקופה
ראשליושבלהודיעהנשיארשאיממשלה,להרכיבבידושאיןכןלפנילנשיאשהודיע
ממשלה.להרכבתלהגיעאפשרותרואהשאינוהכנסת

תחולתלמנועכדיבואיןא),(קטןסעיףלפיהכנסתראשליושבהודעהמתןב)(
9.סעיף

הליכיםהפסקת
הממשלהלהרכבת

מוקדמיםהליכים
ממשלהלהרכבת

ממשלה.להרכבתההליכיםייפסקוהכנסת,התפזרותעלחוקנתקבל11.

לאחרממשלהלהרכבתבהליךלפתוחהמדינהנשיארשאיחדשה,כנסתנבהרה12*

האמורהההתייעצותהחדשה;הכנסתשנתכנסהילפניברשומותהבחירותתוצאותשנתפרסמו
מועמדים.רשימותנציגיעםזהבמקרהתהיה6בסעיף

בקשרהודעות
ממשלהלהרכבת

כךעליודיעממשלה,להרכיבהתפקידאתהכנסתחברעלהמדינהנשיאהטילא)(.13
לכנסת.כךעליודיעהכנסתראשויושבהכנסתראשליושב

הכנסת,ראשוליושבהמדינהלנשיאכךעליודיעממשלה,הכנסתחברהרכיבב)(
לכנסת.כךעליודיעהכנסתראשויושב

הממשלההרכבת
הממשלהוראשות

הממשלהכינון

בראשה.יעמודממשלהשהרכיבהכנסתחבר14.

מדיניותה,שלהיסודקוויעלתודיעהכנסת,לפניתתייצבהממשלה,משהורכבה15*

משהביעהתיכוןהממשלהאמון;הבעתותבקשהשרים,ביןהתפקידיםחלוקתועלהרכבהעל

לכהונתם.השריםייכנסושעהומאותהאמון,הכנסתלה

ראשיצהירמכן,לאחרהאפשר,ככלסמוך,או,אמון,לממשלההכנסתמשהביעה16.

זו:אמוניםהצהרתהכנסתבפניהממשלה
ישראללמדינתאמוניםלשמורהממשלהכראשמתהייבהשם)(אני"

החלטותאתולקייםהממשלהכראשתפקידיאתבאמונהלמלאולחוקיה,
הכנסת";

זו:אמוניםהצהרתיצהירהאחריםהשריםמןאחדוכל
ישראללמדינתאמוניםלשמורהממשלהכהברמתחייבהשם)(אני"

החלטותאתולקייםהממשלהכחברתפקידיאתבאמונהלמלאולחוקיה,
.הכנסת"
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בחלוקתשינוי
התפקידים

אישורטעוןהשינויהשרים;ביןהתפקידיםהלוקתאתלשנותרשאיתהממשלהא)(17.
הכנסת.

הממשלה.ראשתפקידעלחלאינוזהסעיףב)(

החליטהלממשלה;נוסףשרלצרףהממשלה,ראשהצעתפיעלרשאית,הממשלה18.שרצירוף
ההודעהאישורעםלכנסת;הנוסףהשרשלתפקידוועלכךעלתודיעשר,לצרףהממשלה

הצהרתאתיצהירלאישורהאפשר,ככלוסמוך,לכהונתוהנוסףהשרייכנסהכנסתידיעל
.האמונים

שלמקוםממלא
הממשלהראש

הממשלהתקבעתפקידו,למלאזמניתממנושנבצראוהארץמןהממשלהראשנעדר19.
יחזוראוארצהשישובעדמקומוכממלאלכהןהכנסתחברישהםהשריםמביןאחרשר

תפקידו.למלא

שלמקוםממלא
אחרשר

תפקידו,למלאזמניתממנושנבצראוהארץמןהממשלה,ראשלמעטשר,נעדר20,
תפקידו;למלאיחזוראוארצהשישובעדמקומוכממלאלכהןאחרשרהממשלהתקבע

שר.אותושלמקומואתהממשלהראשימלאכאמור,הממשלהעשתהלאעודכל

כהונתופקיעת
שרשל

כן,לעשותכוונתועללממשלהשהודיעלאחררשאי,הממשלה,ראשלמעטשר,א)(21.
בממשלהכהונתוהממשלה;לראשהתפטרותכתבהגשתידיעלהממשלהמןלהתפטר
חזראםזולתהממשלה,ראשלידיהגיעההתפטרותשכתבלאחרשעות48כעבורנפסקת

כן.לפנימהתפטרותוהשרבו

מהיוםנפסקתבממשלהכהונתובכנסת,מכהונתווהתפטרהכנסתחברשהיהשרב)(
בכנסת.חברותושנפסקה

התפקידיםלאחדהתמנותואובחירתועםנפסקתבממשלהשרשלכהונתוג)(
לכנסת.מועמדיםמהיותמנועיםשנושאיהם

אחרשרהממשלהתקבענפסקה,בממשלהשכהונתוהממשלה,ראשלמעטשר,ד)(
ימלאכאמור,הממשלהעשתהלאעודכלהכנסת;אישורטעונההקביעהתפקידו;למלא

שר.אותושלתפקידוהממשלהראש

התפטרות
הממשלה

התפט-כתבהממשלהראשיגישכך,עלמשהחליטהלהתפטר;רשאיתהממשלהא)(22.

המדינה.לנשיארותה

הבחירות.ביוםהתפטרהכאילוהממשלהאתרואיםחדשה,כנסתנבחרה)%

התפטרות
הממשלהראש

ופטירתו

להתפטרכן,לעשותכהונתועללממשלהשהודיעלאחררשאי,הממשלהראשא)(23.
הממ-כהתפטרות-הממשלהראשהתפטרותהמדינה.לנשיאהתפטרותכתבהגשתידיעל

שלה.
פטירתו.ביוםהתפטרהכאילוהממשלהאתרואיםהממשלה,ראשנפטרב)(

אי-אמוןהבעת
לממשלה

המדינה,לנשיאהכנסתיושב-ראשכךעליודיעאי-אמון,לממשלההכנסתהביעה24.
אי-האמון.הבעתביוםהתפטרהכאילוהממשלהאתורואים

ZB21.8.1068תשכ"ח,באבכ"1שקם,החוקיםספר
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הממשלהרציפות הממשלהראשנפטראוהתפטראוהממשלההתפטרהאוחדשהבנסתמשנבחרהא)(25.
חדשה;ממשלהלהרכבתבהליכיםהמדינהנשיאיפתחאי-אמון,לממשלההכנסתהביעהאו

החדשה.הממשלהשתיכוןעדתפקידיהבמילויתמשיךהיוצאתהממשלהש4
החדשה;הממשלהשתיכוןעדתפקידובמילויימשיךשהתפטרהממשלהראשב)(-

כראשלכהןהכנסתהברישהםהשריםמביןאחרשרהממשלהתקבעהממשלה,ראשנפטר
החדשה.הממשלהשתיכוןעדבפועלהממשלה

במילויממשיכהכשהממשלהיחולולאו-(ב)א)(ו-1821הסעיפיםהוראותג)(
זה.לסעיףבהתאםתפקידיה

עבודהסדרי אםהחלטותיה,קבלתואופןדיוניהדרכיועבודתה,ישיבותיהסדריתקבעהממשלה26,
מסויים.לעניןואםקבעדרך

מסויימים.לעניניםאוזמניותקבועות,שרים,ועדותידיעללפשלרשאיתהממשלה27.

סודיות
סודייםהםהבאימבעניניםהשריםועדותושלהממשלהשלוההחלטותהדיוניםא)(28.

הענינים:ואלהאסור;ופרסומםוגילוים

המדינה;בטחון)1(

המדינה;שלחוץיחסי)2(

והכריזהלמדינהכחיוניתסודיותואתראתהשהממשלהאחרעניניםסוג)3(
זה;סעיףלצורךבצו,עליו,

שלופרסומושגילויוובלבדבסוד,לשמרוהחליטהשהממשלהענין)4(
ההחלטה.עלשידעמיעלאלאאסוראינוכזהענין

אוהממשלה,ראשאושהממשלהדבריםעליחולולאא)(קטןסעיףהוראותב)(
שפר-דבריםעלאופרסומם,אתהתירולכך,הסמיכוהוהממשלהראשאושהממשלהמי

דין.על-פינדרשסומם

הממשלהסמכויות אינהשעשייתהפעולהכלדין,לכלבכפוףהמדינה,בשםלעשותמוסמכתהממשלה29.

אחרת.רשותעלבדיןמוטלת

סמכויותהעברת הממשלהרשאיתפוק,פיעלעליוהמוטלתוחובהאחדלשרחוקפיעלהנתונהסמכות30.
הכנסת.אישורטעונהזוהוראהלפיהחלטהאחר;לשרמקצתה,אוכולהלהעביר,

סמכויותאצילת השרים.לאחדלאצולהממשלהרשאיתלממשלה,דיןפיעלהנתונהסמכותא)(31.

30,סעיףפיעללושהועברהאוחוקעל-פיהשריםלאחדהנתונהסמכותב)(
אומקצתהכולה,לאצול,השררשאיתחיקתי,בנות-פועלתקנותלהתקיןסמכותלמעט

ציבור.לעוכרבסיימם;

תקנותלהתקיןסמכותלמעטא),(קטןסעיףלפילשראצלהשהממשלהסמכותג)(
אםציבורלעובדבסייגים,אומקצתהכולה,לאצלה,השררשאיתחיקתי,בנות-פועל

לכך.השראתהממשלההסמיכה

עליהםהמוטלתחובהאףלשר,אולממשלההנתונהסמכות-זהבסעיףד)(

.במשמע
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אתהמקנההחוקמןמשתמעתאחרתכוונהאיןאמיחולוזהסעיףהוראותה)(
החובה.אתמטילאוהסמכות

בעלתסמכרתלמעטסמכות,כללעצמוליטולרשאיחוקשלביצועועלהממונהשר32.סמכויותנטילת
מןמשתמעתאחרתכוונהאיןאםמדינה,לעובדחוקאותועל-פיהנתונהשיפוטי,אופי

מסויימת.לתקופהאומסוייםלעניןכאמורלעשותרשאיהשרהחוק;

חדשים;משרדיםולהקיםלבטלםלחלקם,משרדים,לאחדרשאיתהממשלהנא)33.

הכנסת.אישורטעונהזוהוראהלפיהחלטה

למשרד.ממשרדפעולהשטחילהעביררשאיתהממשלהב)(

שלמינוי
שריםסגני

חברימביןמשרדלאותולמנותהממשלה,באישוררשאי,משרדעלהממונהשר34.
בכנסתהממשלהמשהודיעהלתפקידוייכנסשרסגןשר;סגנישניאואחדשרסגןהכנסת

.הממשלה"ראשבמשרדשרסגן"ייקראהממשלהראשידיעלשמונהשרלסגןמינויו;על

שלתפקידו
שרסגן

העניניםובמסגרתאותושמינההשרבשםלו,שנתמנהובמשרדבכנסתיפעל,שרסגן35.

השר.לושמסר

כהונתופקיעת
שרסגןשל

מאלה:אחתבכלפוקעתשרסגןשלכהונתו36.

אותו;שמינהלשרהתפטרותכתבבהגשתהתפטרהשרסגן13(

משרד;אותועלממונהלהיותאושרלהיותהדלשראותו,)2(

השרסגןשלכהונתולהפסיקההליטושראותואוהממשלה)3(

;חדשהממשלהנכונה)4(

כנסת.חברלהיותהדלהשרסגן)5(

השריםשכר
השריםוסגני

הכנסת,החלטתידיעלשייקבעוכפיאחריםותשלומיםשבריקבלושריםוסגנישרים37.
הכספים.ועדתאתלכךלהסמיךרשאיתוהיא

תפקידיו.אתותקבעהממשלהמזכיראתתמנההממשלה,ראשהצעתפיעלהממשלה,38.הממשלהמזכיר

לפעולותראיה
אחרשרבידיאוהממשלהראשבידיייחתםהממשלהידיעלהניתןמסמךא)(39.הממשלה

הממשלה.מזכירבידיאולכך,הסמיכהשהממשלה

ראיהישמשפלונידברעשתהשהממשלההממשלהמזכירשלבכתבאישורב)(
באישור.כאמורהדברנעשהשאכן

לכנסת:הממשלהתודיעאלהעלא)(40.לכנסתהודעות

בפועל;הממשלהראששלאוהממשלהלראשמקוםממלאשלקביעה)1(

הממשלה;התפטרות

פטירתו;אוהממשלהראשהתפטרות

פטימתו;אואחרשרהתפטרות

למשרד;ממשרדפעולהשטחיהעברת
)3(.או)1(36סעיףלפישרסגןשלכהונתופקיעת

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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יביאהוהואהכנסתראשליושב-הכנסתפגרתובימיבכנסת,תינתןההודעהב)(

הכנסת.חברילידיעת

ברשומותפרסוםהכנסת:מטעםברשומותהודעהתפורסםאלהעלא)(41.

15;סעיףלפיהשריםביןהתפקידיםוחלוקתהרכבהממשלה,כינון)1(
-

17;סעיףלפיהשריםתפקידיבחלוקתשינויאישור)2(

18;סעיףלפילממשלהנוסףשרשלצירופואישור)3(
ן;
א);(ו-3033סעיףלפיהחלטהאישור)4(1

37.סעיףלפיהחלטה)5(

הממשלה:מטעםברשומותהודעהתפורסםאלהעלב)(

א)33-ו(;ו-(ב)א)(31ב),(25ד),(19,2021,סעימיםלפיהממשלההחלטות)1(

לתקופה;32סעיףלפיסמכותנטילת)2(

)3(;או)1(38סעיףלפיכהונתוופקיעת34סעיףלפישרסגןמינוי)3(

כהונתו.ופקיעת38סעיףלפיהממשלהמזכירמינוי)4(

אי-תחולהלהפקיעזה,חוקלשנותתקנות-שעת-הירוםשלבכוחןאיןאחרדיןבכלהאמוראףעל42.

ייוו''שיהכנסת.חבריברובאלאזהסעיףלשנותאיןתנאים;בולקבועאותקפואתזמנית
שעת-חירום'י

לוכשאירל
הממשלהראש

שזרזלמןשניאור
המדינהנשיא

21.8.1968:231תשכ"ה,כאבכ"5401,ההושםטפר
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.ח"כשת-1968מעבר),הוראות(הממשלהחוק

מעברהוראת
לחוק-יסוד:

הממשלה

לפיכמכהנתאותהרואיםהלשממה1,חוק-יסוד:שלתחילתוערבהמכהנתהממשלה1.
חוק-יסוד.אותו

שר".כסגןאו"יווסףבסופו10,בסעיף2,ט"שת-1%9הכנסת,חברישכרבחוקא)(2.חוקתיקוני

הראשייםוהרבניםהממשלהחבריהמדינה,נשיאשלמשכורתםלקביעתהחוקב)(
הממשלה.חברישלמשכורתםעלעודיחוללא3ש--א"ישת195לישראל,

-בטלים3.ביטולים

4;ח"שת-1948והמשפט,השלטוןסדרילפקודתו)(ה),(ד),(2סעיף)1(
5;ש-ח"שת10נוספות),הוראות(והמשפטהשלטוןסדרילפקודת1סעיף)2(
ז);(11לסעיףפרטט"שת--81%9,המעבר,לחוקא21עד8סעיפים)3(
7.הפרשנותלפקודתו-2735סעיפים)4(

הממשלה.חוק-יסוד:תחילתביוםזהחוקשלתחילתו4.

אשכוללוי
הממשלהראש

שזרזלמןשניאור
המדינהנשיא

-1968(.באוגוסט)13תשי-חבאבי"סביוםבכנסתנתקבל*
226.עמ'תשכ"ח,540,מ"ח1
41.עמ'תש-ט,ס"ח2
10.עמ'תשי"א,ס"ח3
1.עמ'2,מס'א'תוס'תש"ה,ע"ר4
21.עמ'8,מס'א'תוס'תש"ח,ע"ר5
1.עמ'תש"ט,ס"ח8
2.עמ'1,חדשגוססישראל,מדינתדיניי

232
אשרות24המהיר

8)21.8.194תשכ"ח,באבכ"ז540,החוקיםספר
ירושליםהממשלתי,המדפיסע"יהודפס
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