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הצעת חוק־יסוד: ירושלים בירת ישראל )תיקון מס' 2( )הוראות לעניין שטח תחום ירושלים והרוב 
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

 הצעת חוק־יסוד: ירושלים בירת ישראל )תיקון מס' 2( )הוראות לעניין שטח תחום ירושלים
והרוב הדרוש לשינוין( *

בחוק־יסוד: ירושלים בירת ישראל 1 )להלן – חוק היסוד(, סעיף 5 – בטל 1.ביטול סעיף 5
בסעיף 6 לחוק היסוד, במקום הסיפה החל במילים "לתחום ירושלים" יבוא "לתחום עיריית 2.תיקון סעיף 6

ירושלים, ובכלל זה השטח המתואר בתוספת לאכרזה על הרחבת תחום עיריית ירושלים מיום 
כ' בסיוון התשכ"ז )28 ביוני 1967( 2, שניתנה לפי פקודת העיריות 3, והכול כפי שהיה בתוקף ביום 
 תחילתו של חוק־יסוד: ירושלים בירת ישראל )תיקון מס' 2( )הוראות לעניין שטח תחום ירושלים

והרוב הדרוש לשינוין(  " 
בסעיף 7 לחוק היסוד, במקום "סעיפים 5 ו־6" יבוא "סעיף 6", ובמקום "ברוב של חברי הכנסת" 3.תיקון סעיף 7

יבוא "ברוב של שמונים חברי הכנסת; אין לשנות את הוראות סעיף זה אלא בחוק־יסוד 
שנתקבל ברוב של חברי הכנסת" 

למעמד  ביטוי  לתת  היא  זו  חוק־יסוד  הצעת  מטרת 
להעביר  האפשרות  את  ולהקשות  ירושלים  של  המיוחד 
סמכויות המתייחסות לירושלים לידי גורם זר, וכן לייחד 
את ההגדרה של תחום ירושלים בחוק־יסוד: ירושלים בירת 

ישראל )להלן – חוק היסוד(, רק לעניין זה 

ירושלים  "תחום  כי  קובע  היסוד  לחוק   5 סעיף   סעיפים 
כל  את  השאר,  בין  זה,  חוק־יסוד  לענין  כולל,   1 ו־2  
השטח המתואר בתוספת לאכרזה על הרחבת   
ביוני   28( תשכ"ז  בסיון  כ'  מיום  ירושלים  עיריית  תחום 

1967(, שניתנה לפי פקודת העיריות " 

מוצע לבטל את סעיף 5 לחוק היסוד, ולכלול בסעיף 6, 
ירושלים  תחום  של  סמכויות  העברת  על  איסור  שעניינו 
לגורם זר, את ההגדרה המתייחסת לתחום עיריית ירושלים 

על  לאכרזה  בתוספת  המתואר  השטח  את  והכוללת 
שתחול  כך   ,1967 משנת  ירושלים  עיריית  תחום  הרחבת 
רק לעניין האיסור בדבר העברת סמכויות לגורם זר  כמו 
כן, מוצע לקבוע כי תחום עיריית ירושלים לעניין זה יהיה 
כניסת  ביום  ירושלים  עיריית  מתחום  חלק  שהוא  השטח 

התיקון המוצע לתוקף  

שעניינו  היסוד,  לחוק   7 סעיף  הוראות  לפי   סעיף 3 
נוקשות, שינוי סעיפים 5 ו־6 לחוק היסוד ייעשה   
מוצע,  הכנסת   חברי   61 של  ברוב  שנתקבל  בחוק־יסוד 
ראשית, לקבוע כי אין לשנות את הוראות סעיף 6 לחוק 
היסוד אלא בחוק־יסוד שנתקבל ברוב של 80 חברי הכנסת  
לחוק   7 סעיף  הוראות  שינוי  גם  כי  לקבוע  מוצע  שנית, 
היסוד ייעשה רק בחוק־יסוד שנתקבל ברוב של 61 חברי 

הכנסת, דרישה שאינה קבועה בו היום 

הצעת חוק מס' פ/4346/20 )מספר פנימי: 2018487(; הועברה לוועדה ביום כ"ה בתמוז התשע"ז )19 ביולי 2017(   *

ס"ח התש"ם, עמ' 186; התשס"א, עמ' 28.  1

ק"ת התשכ"ז, עמ' 2694.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  3

יוזמים: חברי הכנסת שולי מועלם־רפאלי, רועי פולקמן, יואב בן צור, מנחם אליעזר מוזס, רוברט אילטוב, 
 בצלאל סמוטריץ', מרדכי יוגב, ניסן סלומינסקי, דוד אמסלם, מכלוף מיקי זוהר, מירב בן ארי,
 יעקב מרגי, מיכאל מלכיאלי, יגאל גואטה, אורן אסף חזן, יהודה גליק, אמיר אוחנה,
 אכרם חסון, אברהם נגוסה, יפעת שאשא ביטון, נאוה בוקר,
טלי פלוסקוב, נורית קורן 
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