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כיומזהירהממשלהאתשהרכיבוהמפלגותביןשנחתמוהקואליציונייםההסכמיםאתבחןמוסאואמרכז

כוללהישראליהחוקיםספרבישראל.הערביםהאזרחיםכלפיוהגזענותהאפלייהאתיעמיקוההסכמים

פלסטיני.הערביהמיעוטאתומפליםהיהודילרובקולקטיביותזכויותהמעניקיםחוקיםעשרותהיוםכבר

ביישוביםהממשלהבמימוןההתנחלויותהעמקתלמדיניותמתייחסיםההסכמיםמסעיפיגדולחלק

שונים, בגדה המערבית, הגליל והנגב. הממשלה מתייחסת לשלושת האזורים כמקשה אחת.

מרכז מוסאוא ניתח את השלכות ההסכמים הקואליציונים ומזהיר מהנושאים הבאים:

שינויי חקיקה
ופסקתהחקיקהיסוד:חוקחקיקתגםש”תכלולמקיפיםחקיקהשינוייתערוךהממשלה●

כלפיעל,ונסיבותמקרהבכלומלאה,מוחלטתעדיפותתקבלנההחוקהצעותההתגברות”.

)30(סעיףאחרת.חקיקה

מערךאתתסדירשבמסגרתו2023תקציבהעברתלפניהחלטהתקבלהממשלההקמתלאחר●

תקצובלהכללתותפעלהמשימתיים,התורנייםלגרעיניםתקציביםותקצההמשימתיותהקהילות

מהתקציבהחלכברהתקציבלבסיסשיוכנסכךהתקציבבבסיסהמשימתייםהתורנייםהגרעינים

).46(סעיףהקרוב.

ומורשת.ציונותבנושאימקורהפקותעלדגשמתןתוךמקורהפקותלעידודתפעלהממשלה●

)66(סעיף

משאביםהקצאתחקיקה,באמצעותהמדינהשלהיהודיתהזהותלחיזוקתפעלהממשלה●

)89(סעיףזה.בהסכםכמפורטשונותופעולות

ולהביאהשבותחוקתכליותאתלהגשיםהצורך“לאורנקבעוההתאזרחותההגירהבחוקי●

הקשייםלאורהאחרונות,בשניםהעליהומאפייניההתפלגותולאורלארץ,יהודיםלעליית

לרעהשימושולמנועבישראלהתבוללותלמנועוהצורךהשבותבחוקהנכדסעיףשיוצרוהפרצות

יבוצעולישראל,עלייתןלאחרקצרזמןמוצאםלמדינתשחוזריםלעוליםנותנתשהמדינהבזכויות

מפלגותכללנציגיבהשתתפותשתוקםבוועדהיום60בתוךיסוכםהמדינהתקציבלהעברתעד

)91(סעיףהקואליציה”.

ולמקומותבידורלמקומותובכניסהבשירותיםבמוצרים,הפליהאיסורחוקאתתתקןהממשלה●

חרדיםשללימודיםאוכלשהםאירועיםלקיוםהאפשרותתעוגןכך,2000התשס“א-ציבוריים,

אמונותיהםהתחשבותתוךמובהקדתיאופינושאיאולציבורהמיועדיםבכךהמעונייניםודתיים

ובצרכיהם הדתיים לרבות הפרדה מגדרית.
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יתוקןכ”כאסורה,כאפליההפרדההגדרתלמנועשמטרתםחקיקהשינוייתעשההממשלה●

החוק באופן שיאפשר יצירת וקיום קהילות מגורים על רקע דתי.

סוכם שהממשלה תסדיר חקיקה בדבר רב צבאי ראשי.●

ואלימותנשיםכלפיבאלימותומאבקלמניעה,איסטנבולאמנתאתתאשרלאהממשלה●

אלאהפרט,שלענייןאינןבמשפחהואלימותנשיםנגדשאלימותמבהירההאמנהבמשפחה.

תופעות שיש למדינה חובה למגר.

הקמתהתפקידים,ובעליהדייניםתקניוהגדלתהדיןביתמעמדחיזוקעלהסכימההממשלה●

מבנים זהים לבתי המשפט וביטול כפיפותם לבתי המשפט בעניינים מסוימים כמו בוררות.

תקציבים למתנחלים
להעמקתלאומיתתוכניתיגבשהיהודיתהזהותמנהלתבאמצעותהלאומיותהמשימותמשרד●

באוניברסיטאות,הרוחבעולםמובילים(סטודנטים,אוכלוסיותמגווןעבורהיהודיתהזהות

וזהותרוחמורשתללימודימרכזיםיוקמוהתוכניתבמסגרתוכדומה)הציבוריבשירותמובילים

ולכידותחיזוקתכלולהתוכניתותרבות,מוזיקהבקולנועהיהודיתהיצירהלעידודקרנותויוקמו

התקציבבבסיסראויתוספתיתקציבהממשלהתקצההתכניתיישוםלצורךהמשפחתיהתא

משנתהחל,מל”שח800שלסד2024בשנתמלש”ח700שלסך2023בשנת:כדלהלן

)103(סעיףהממשלה.לאישורתובאהתכניתצורךבכךשיהיהככלמל”שח950שלסך2025

174בסךהתקציבלבסיסתוספתלאומיותבמשרדתתוקצבהדתיתהציונותמפעליחיזוקלצורך●

החינוך,במערכתהלאומילשירותהנוגעתתקציביתשחיקהלביטולהיתרביןשתועדהמלש”ח

הציונותמורשתלהעצמתוכןשונותחינוכיותמסגרותלחיזוק,החקלאייםהנוערבכפרילחינוך

בנוסף,קטיףגושמורשתקוק,הרבמורשתהדתית,הציונותבית,ומפעילותיההדתית

).114(סעיףבחו”ל.ציונותשליחותחב”דלפעילותמלש”ח110התקציבלבסיסבתוספת

שלבהיקףהמעורבותבעריםלסיוע“תוכניתתפעילהממשלההתורנייםהגרעיניםאתלחזקכדי●

פיתוחתושביםקליטתעידוד,החוסןחיזוקהביטחוןתחושתהגברתאתשתכלולמלש”ח25

.)152(סעיףהקהילה|.בחיילתמיכהותשתיותתרבותפיתוחצעיריםקהילות
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הטבות נוספות לחיילים וקצינים
חייליםחוקולפיוקצינים,חייליםלשכרלצבא,מעבירהשהיאהענקבתקציבימסתפקתלאהממשלה

שירתושלאהאזרחיםנגדהאפלייהאתותעמיקנוספיםתקציביםתקצההנכנסתהממשלהמשוחררים,

בצבא:

תוספתדורשהשנייה,במחציתהפניםשרובתפקידהראשונה,במחציתיכהןהנכנסהאוצרשר●

מינימום.לשכריעלההלוחמיםושכר20%סדירשירותשלשכרםלהעלאתתקציבית

100%ללימודים”“ממדיםהתכליתחינם,מכינותומימוןלאומיושירותצבאליוצאימלגותיוקצבו●

משכר הלימוד , שנת לימוד אוניברסיטאי עבור כל שנת שירות צבאי.

מדעי,משפטים,רפואהבפקולטתצבאיוצאיותעדיףערביםמועמדיםלהפלותתפעלהממשלה●

המחשב ראיית חשבון ומקצועות הנדסה.

חינוך והשכלה גבוהה
הממשלה תפעל להעמקת תוכנית הלימודים בהיסטוריה של הציונות והמורשת .●

המחקרבתחומיבשומרוןאריאלאוניברסיטתוביסוסלקידוםתפעלהממשלהלכךבנוסף●

והקרנותאסיהומדינותהאירופיהאיחודעםמהסכמיםהדרתהעקבושיפויהוההוראה

וקידוםאוניברסיטאית,לעיראריאלהעירשללהפיכתההממשלההחלטתוקידוםהבינלאומיות.

אוניברסיטה בגליל.

חוקתכליותאתלהגשיםסוכםכ”כהלאומיות,המשימותלמשרדשמוישונהההתיישבותמשרד●

השבות ולהביא לעליית יהודים לארץ, קידום רפורמת הגיור באמצעות גוף גיור ממלכתי.

העמקת הכיבוש
להעברתמתייחסתשהיאכפיאליהםמתייחסתהממשלההכבושים,בשטחיםההתנחלויותלגבי●

בדברהחלטההממשלהתקבלהממשלהמהקמתיום60תוךכינקבעולגליל,לנגביהודים

הסדרת התיישבות צעירה.
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רחלקברמתחםלתפעולהנדרשים“ההיבטיםלהסדירתפעלהממשלההכיבושאתלהעמיקכדי●

)117(סעיףתקציביים”.היבטיםזהובכלל

הממשלהחיוניים”ציבורמבנימים,חשמל,לתשתיותהומניטרי“חיבורההגדרהתחתכןכמו●

כןכמולתשתיות.הכבושיםבשטחיםחוקייםהלאהיישוביםחיבורלהסדרת,החקיקהאתתקדם

”.1981משנת106להחלטהבהתאםוהשומרוןביהודההניתניםהשירותים“ייעולייעשה

750שלסךתקצהכ”כבחקיקה,ותפקידהמעמדהאתתסדירהממשלהלהתיישבותהחטיבה●

ההתיישבותוהעצמתלפיתוחויאושרוהתקציביםיוקצוהתקציב,בבסיסשיעוגןלשנהמלש”ח

בהתנחלויות  ע”פ תוכנית חומש.

הממשלה תפעל לקיומו ביטחונו וביסוסו של היישוב היהודי בחברון.●

.2023משנתהחלגבוהביטחוניסיכוןברמתובאזוריםביו”שמסהטבותיוענקו●

יושלמו הליכי העתקת בסיס צה”ל ביו”ש בדגש על בית אל וקריית ארבע.●

הנגב והגליל
כ”כ,ויואצוימשכוכסיףהעירתכנוןהליכיבערד”,היהודית“ההתיישבותלחיזוקתקציביםיועברו●

.שנהבכל₪מיליון800ויתוקצבוויואצוימשכובנגבישובים14

אחד ממנועי הצמיחה בגליל תוקם אוניברסיטה.●

ארבלהיישובוהקמתלציפורית,צה”לשלוהאחזקההשיקוםמרכזיהעתקתתקדםהממשלה●

שבגליל.

הממשלה תקדם ותשלים חוק לפיתוח הגליל.●

פעולותשמבצעתבנגב,הבדואיםלרשותהמיועדיםהתקציביםאתלתגברמתכננתהממשלה●

הריסה ופינוי של כפרים לא מוכרים.
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תכנון ובנייה
בנגבקטניםבישוביםקבלהועדותבענייןהשיתופיותהאגודות“פקודתאתתתקןהממשלה●

)147.2(סעיףבדיור.האפלייהאתשתעמיקאב)בתי1000(וביו”שבגליל

קרקעבהקצאתפומביממכרזפטורבדבר25בתקנהנוספותחלופותלאישורתפעלהקואליציה●

חדשים.עוליםלקבוצתמקרקעיןזכויותוהענקת)151.1(סעיףישראל.במקרקעי

.2022),התשפ”ה-136(תיקוןוהבניההתכנוןחוקשחוקק-החשמלחוקאתתבטלהממשלה●

עללשמירהבינלאומיים”גורמיםבסיועפתוחיםשטחיםעלההשתלטותמיזם“תסכלהממשלה●

אינטרסים ישראליים.

חדשות.משפחות2,000בהצפוןגבוליישובילחיזוקתדאגהממשלהלכךבנוסף●

החלטההפנים,לבטחוןלמשרדובנייהתכנוןחוקיעלהפיקוחרשותאתתעבירהממשלה●

שתשליך על הרחבת צווי ההריסה נגד אלפי בתים שנבנו ביישובים הערבים.

הרשות הפלסטינית וירושלים
תשתיותהיקף,רחבתבבניהישראלכבירתירושליםשלופיתוחהל”ביסוסהיושקעוכספים●

תעסוקה ותקציבים.

הממשלה תפעל לשמירה על ריבונות וחיזוק המשילות וסיכול פעילותה של הרש”פ בירושלים.●

מדיניותתגבשהממשלהבינלאומיותובערכאותבהאגישראלנגדצעדיםתקדםשהרש”פככל●

ואמצעים נגד הרש”פ ופעולתה.

לאסיריםלרש”פשיועברושוניםמגורמיםכספיםהעברתלמנועבכדידרךבכלתפעלהממשלה●

ולמשפחותיהם.

הממשלה תבחן העסקת מורים שהוכשרו במוסדות של הרש”פ.●

האוסרהרש”פשלהאנטישמי“החוקשהגדירהמהעםלהתמודדותדרכיםתבחןהממשלה●

מכירת קרקעות ליהודים ומטיל עונש מוות על המוכרים”,
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אלימות בחברה הערבית
באזרחיםהפגיעהאתתעמיקהערבים,כלפיהגזעניותבעמדותיוהידועהמשטרה,שרסמכויותהרחבת

הערבים ובאוכלוסיות מוחלשות.

ישראלערביבקרבבטרור)רק(ולאלאומניתבעבריינותלטפלהשב”כאתתנחההממשלה●

בהיבטי מעקב ,מניעת הסתה, סיכול התפרעויות והתארגנויות בינלאומיות, חקירה והבאה לדין.

הממשלה תקדם חקיקת חוק לשלילת אזרחות ותושבות למחבלים וסייענים.●

בולטפלשישמרכזיענייןהערביבמגזרהגואותוהאלימותהפשיעהבבעייתרואההממשלה●

הערביםישראלאזרחישלהחייםואיכותהאישיביטחונםלטובתוזאתהעדיפויותסדרבראש

ומיגורהאכיפהלשםוכליםמשאביםתקצההממשלהזאתלאורהמדינהאזרחיכללושל

)32(סעיףהערבית.בחברהחוקיתהבלתיוהפעילותהפשיעה

עמותות זכויות אדם
אתתמסההממשלההאדםלזכויותהעמותותבענייןסמוטריץ’שללבקשותיוובהשלמהכ”כ●

אדםבזכויותשיפגעדברבינלאומייםוקרנותחיצונייםגורמיםע”יהממומנותעמותותאותן

ובהדרת זכויות המיעוט במדינה.

הרשות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית
ראשלמשרדחברתילשוויוןמהמשרדהערביתבחברהכלכלילפיתוחהרשותהעברת●

המיועדיםבתקציביםפגיעהלמנועונועדהמקומילשלטוןהמרכזלבקשתנעשתההממשלה,

ליישובים הערבים.

השקעהבתעסוקהאוכלוסיותשילובבאמצעותהישראליהעבודהשוקל”הוצאתתפעלהממשלה●

הייטק”.מיומנויותושיפורהאנושיההוןלקידוםתכניתוהערבי,החרדילמגזרתעסוקהבתכניות

).28(סעיף
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החברהלשיסועשקוראתהמדינהקוםמאזביותרהקיצוניתהימניתהממשלהעלמצביעמוסאואמרכז

בזכויותופוגעתלמיעוטיםמקוםמותירהאינהודת,.מיןגזעבסיסעלאזרחיהאתומפלההישראלית

מתירהממשלהכ”כולמחות,להפגיןזכותםאתמהםשוללתאשרהערביםבאזרחיםובמיוחדיסוד

אשרההתגברות,פסקתע”יהמשפטבתימערכתשלסמכותהבשלילתהדמוקרטיהבערכיפגיעה

מהווה מפלט יחיד לשכבות המקופחות במדינה.
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