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 ;9.4.2019עתידות להתקיים ביום  21-ה לכנסתוהבחירות  הואיל 

לטובת אזרחי מדינת , שוררת אחידות דעים בדבר הצורך בחילופי שלטון בישראל הצדדיםובין  והואיל

 ;ישראל

לטובת מדינת ישראל , בבחירות הקרובות, ולפעול יחדיו, החליטו לשלב ידייםוהצדדים  והואיל

 ; עול לאחריהן לכינון ממשלה בראשותןולפ, ולהתמודד בבחירות במשותף, ואזרחיה

 

 : לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן

 ההסכם תכלית

ינהלו מסע , ")הרשימה: "להלן( 21-יגישו רשימת מועמדים משותפת לבחירות לכנסת ה הצדדים .1

 . םבראשות ממשלה חדשהלהקמת ולאחריו יפעלו , בחירות משותף

, והממשלות שיכהנו בתקופתה, 21-בתקופת כהונת הכנסת ה, כסיעה אחת יפעלו יחדיו הצדדים  .2

 . במתווה שיפורט להלן, בשיתוף פעולה

 וסימונה הרשימהכינוי 

  ."בראשות בני גנץ ויאיר לפיד – כחול לבן" שם הרשימה יהיה .3

 . פהסימון הרשימה יהיה  .4
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 הרשימה לכנסת

, ר יש עתיד"ברשימה יופיע יו 2-במקום ה ;מר בני גנץ, ר חוסן לישראל"ברשימה יופיע יו 1-במקום ה .5

 . ")ראשי הרשימה: "להלן( מר יאיר לפיד

ההנהגה חברי : "להלן( מר גבי אשכנזי 4-מקום הבו, יעלון) בוגי(ברשימה יופיע מר משה  3-במקום ה .6

 )"המשותפת

שהוגשה לוועדת הבחירות , ת הרשימהוברואילך ישובצו המועמדים כמפורט בח 5-החל מהמקום ה .7

  .המרכזית

 קבלת החלטות ברשימה

 .ראשי הרשימה יקבלו החלטות במשותף .8

, מר גבי אשכנזיו יעלון) יוגב(מר משה , מר יאיר לפיד, מר בני גנץבהרכב , "הנהגה משותפת"וקם ת .9

כל , ר יש עתיד רשאים להוסיף"ויו ר חוסן לישראל"יו. שיהיה מנגנון מתמיד לקבלת החלטות שוטפות

 .מטעמולגוף זה נציג אחד  , אחד

 חלוקת תפקידים

וזאת , אשר יוקצו לרשימה -או פרלמנטריים /ממשלתיים ו -מועמדי המפלגות יכהנו בתפקידים  .10

 . "המטבחון"בהתייעצות עם חברי , ידי ראשי הרשימה-בהתאם לחלוקה שתיעשה על

מר משה . 3. יאיר לפידמר . 2. מר בני גנץ. 1: בבחירת תפקידי השרים יהיה סדר הבחירה כדלקמן .11

נציג יש . 8. נציג יש עתיד. 7. נציג חוסן לישראל. 6. נציג יש עתיד. 5. מר גבי אשכנזי. 4. יעלון) בוגי(

תיקבע זהותם , במידה ויהיו לסיעה שרים נוספים. נציג יש עתיד. 10. נציג חוסן לישראל. 9. עתיד

 .המצומצם" מטבחון"לאחר התייעצות ב

וכן להפסקת , או למינוי בעלי תפקידים אחרים/ה אחראי למינוי השרים וכל ראש רשימה יהי .12

 . בהתאם לשיוכם המפלגתי כאמור, כהונתם

 . יש עתידטעם כ מ"יכהן חר הכנסת "בתפקיד יו .13

כ מטעם חוסן "ן במהלך כהונתו של מר בני גנץ כראש הממשלה חיכהר הקואליציה "יובתפקיד  .14

  .עם יש עתידטכ מ"לפיד כראש הממשלה יכהן בתפקיד חובתקופת כהונתו של מר יאיר , ישראל



 
3 

 

ובמידה ותוקם ממשלה בראשות מועמד , במידה ועל מועמד הרשימה תוטל מלאכת הרכבת הממשלה .15

 : באופן הבא, מ ראש הממשלה"ראשי הרשימה הם שימלאו את תפקיד ראש הממשלה ומ -הרשימה 

מ ראש "ומר יאיר לפיד כמ, כראש הממשלהיכהן מר בני גנץ ) ועד בכלל( 1.1.2022 עד ליום  )א

 .הממשלה

יכהן מר יאיר לפיד כראש הממשלה ומר בני  21-ועד תום כהונת הכנסת ה 2.1.2022החל מיום  )ב

 . מ ראש הממשלה"גנץ כמ

בהתאם להוראות סעיף הצדדים מתחייבים לפעול , לשם ביצוע חילופי התפקידים בראשות הממשלה .16

 .לרבות שינויי חקיקה, המאפשרת זאתאו בכל דרך חוקית אחרת , הממשלה: לחוק יסוד 28

 המסגרת הסיעתית בכנסת

חברי הכנסת שייבחרו במסגרת משותפת הכוללת את כלל יפעלו הצדדים  21-לאחר השבעת הכנסת ה .17

 . מטעם הרשימה

 כללי

ייכללו , לשם כינונה של הממשלה קואליציוני שייחתםהצדדים מתחייבים לדאוג כי בכל הסכם  .18

 . הוראות המבטיחות מימושו של הסכם זה

 . 21-וכהונת הכנסת ה 21-הוראות הסכם זה תחולנה בתקופת הבחירות לכנסת ה .19

 

 

 . 2019, בפברואר 21, באנו על החתום היום, ולראיה

 

 

_____________________   _________________     _________________ 

 יעלון) בוגי(משה      בני גנץ                          יאיר לפיד                  

 ם"תל     חוסן ישראל             בראשות יאיר לפיד -יש עתיד 
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