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למועמדות "סייג
הכנסת חבר

מסיעתו שפרש

לפרישתו, סמוך מכהונתו התפטר ולא מסיעתו שפרש הכנסת חבר (א) 6א.
של סיעה שהגישה מועמדים ברשימת שלאחריה, לכנסת בבחירות ייכלל, לא

בחוק שנקבעו בתנאים סיעה התפלגות על תחול לא זו הוראה היוצאת; הכנסת
לכנסת. הבחירות

 זה סעיף לענין (ב)

הסיעה לעמדת בהתאם שלא הכנסת במליאת הצבעה לרבות  מסיעה" "פרישה

לא כאמור הצבעה ואולם בה: איאמון או לממשלה אמון הבעת בענין
הצבעתו: בעד תמורה כל קיבל לא הכנסת חבר אם כפרישה תיחשב

ולרבות לעתיד, בהתחייבות או בהבטחה בעקיפין, או במישרין  "תמורה"
או עצמו חברהכנסת מינוי או לכנסת, מועמדים ברשימת מקום הבטחת

". כלשהו לתפקיד אחר אדם

חוק תיקון
לכנסת הבחירות

התשכ"ט1969 משולב], [נוסח לכנסת הבחירות בחוק .2

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי ,25 בסעיף (1)

אם הכנסת, לחוקיסוד: 6א סעיף לענין סיעה של התפלגות רואים "(ב1)
הבאים: מהתנאים אחד נתקיים

שהם הכנסת, חברי שלושה לפחות של קבוצה של היא ההתפלגות (1)
או ששה חבריה שמספר בסיעה אך הסיעה: חברי ממספר שליש לפחות
יותר. או כנסת חברי שני מונה הקבוצה אם התפלגות זו תהא פחות,

של חטיבות או סיעות של צירוף שהיא סיעה של היא ההתפלגות (2)

של או לכנסת, מחוץ ארגונים או מפלגות של צירוף או הקודמת הכנסת
היא וההתפלגות כאמור, ארגון או מפלגה עם כאמור חטיבה או סיעה

והיא ארגונים, או מפלגות חטיבות, סיעות, לאותם ההשתייכות עלפי
רשימת הגשת בעת המרכזית הבחירות ועדת ליושבראש הגישה

חטיבות, סיעות, של צירוף בדבר הסכם של נוסח שלה, המועמדים
המועמדים. של ההשתייכות בציון כאמור, ארגונים או מפלגות

על ממנה חלק או סיעה מטעם בכתב הודעה הכנסת לועדת נמסרה (ב2)
סיעתית במסגרת סיעות של מיזוג על או (ב1), קטן בסעיף כאמור התפלגות

השינוי. את הכנסת ועדת תאשר חדשה,

 (ב1) קטן סעיף לפי התפלגות לענין (ב3)

הסיעות חברי מספר את רואים התמזגה, או שהתפלגה סיעה (1)

ועדת עלידי שאושר לאחר החדש, הסיעתי ההרכב עלפי החדשות
הכנסת:

ב' מיום , 1998 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1991 בפברואר 12) התשנ"א בשבט כ"ח ביום נתקבל
.210 עמ' ,(1990 ביוני 25) התש"ו בתמוז

:160 עמ' התשי'ם, : 108 עמ' התשל"ד, :24 עמ' התשכ"ז, :210 ועמ' 158 עמ' ,146 עמ' התשי"ט, :69 עמ' התשי"ח, ס"ח
196. עמ' התש"ן, :110 עמ' התשמ"ז, : 196 עמ' התשמ"ה, ;168 ועמ' 168 עמ' התשמ"א,

.162 עמ' התש"ן, ;103 עמ' התשכ"ט, ס"ח



כאמור התפלגות במסגרת שלא ממנה, פרש הכנסת שחבר סיעה (2)
ממנה. פרש לא כאילו חבריה מספר את רואים (ב1), קטן בסעיף

בסעיף כאמור התפלגות במסגרת שלא מסיעתו הכנסת חבר פרש (1) (ב4)
ולאחר הפרישה לאחר שבסמוך בישיבה הכנסת ועדת תקבע (ב1), קטן
וכן פרישתו, דבר את טענותיו, להשמיע הזדמנות הכנסת לחבר שנתנה

סיעה. אותה חברי במספר השינוי את

 לאחר אלא מסיעתו פרש הכנסת חבר כי הכנסת ועדת תקבע לא (2)
המבחנים נתקיימו כי ומצאה לפרישתו הנוגעות העובדות את שבדקה

הכנסת. לחוקיסוד: 6א בסעיף שנקבעו

לערער הכנסת חבר רשאי זה, סעיף עלפי הכנסת ועדת החלטת על (3)
בשלושה. בערעור שידון בירושלים, המחוזי המשפט לבית

לכנסת. הודעה תימסר זה סעיף לפי הכנסת ועדת החלטת על (ב5)

לסיעה יצורף לא פרישתו, על הודיעה הכנסת שועדת הכנסת חבר (ב6)
הכנסת. אותה של כהונתה בתקופת כלשהי

את רואים הסיעה, את מייצג מי בשאלה חבריה חלוקים שבה בסיעה (בר)
אם ואולם הסיעה; את כמייצגים הסיעה חברי של רוב המהווים הכנסת חברי
נמנה שעמו הסיעה של חלק אותו רואים שווים, לחלקים הסיעה חברי נחלקו
הסיעה את כמייצג לכנסת, המועמדים רשימת בראש שעמד הכנסת חבר
". המועמדים רשימת באותה אחריו הבא  הכנסת כחבר לכהן חדל ואם בכנסת,

יבוא: 57 סעיף אחרי (2)

הסכמים "איסור
רשימות בדבר

מועמדים

ברשימת מקום להבטיח הבאים התחייבות תינתן ולא הסכם ייעשה לא 57א.
ה90 היום לאחר אלא אנשים, לקבוצת או מסויים כנסת לחבר לכנסת מועמדים

". לכנסת הבחירות יום שלפני

 הממשלה3 בחוק'יסוד: . 3

יבוא: 5(ב) סעיף אחרי (1)

לא לפרישתו, סמוך מכהונתו התפטר ולא מסיעתו הכנסת חבר פרש "(ב1)
;". כנסת אותה של כהונתה בתקופת לשר יהיה

יבוא: 13 סעיף אחרי (2)

חוקיסוד: תיקון
הממשלה

להסכם אדם"סייג של תפקידו בענין התחייבות תינתן ולא הסכם ייעשה לא (א) א. 13
צד שהן הכנסת סיעות של מוסמכים נציגים בידי אלא שר, כסגן או כשר

להסכם.

בכנסת, מתפקידו, אדם להעביר הסמכות נתונה חוק שעלפי מקום (ב)
בכל או ממשלתית בחברה בחוק, שהוקם בתאגיד המדינה, בשירות בממשלה,
של איהעברתו בענין התחייבות תינתן ולא הסכם ייעשה לא  אחר ציבורי גוף

מתפקידו. אדם אותו

.220 עמ' התשמ"ב, :226 עמ' התשכ"ח, ס"ח 1



בשירות כסף, בשווה בכסף, בעקיפין, או במישרין ערבות תינתן לא (ג)
כאמור התחייבות של או הסכם של ביצועם להבטחת אחרת, הנאה טובת בכל או

כאמור. לערבות תוקף יהיה ולא זה, בסעיף

הסכמים פרסום

(3)

בכתב הסכם מטעמה שנעשה או בכתב הסכם שעשתה סיעה (א) ב. 13

הנוסח את תמסור בה, איאמון להבעת בקשר או ממשלה של לכינונה בקשר
יאוחר ולא החתימה מיום ימים שלושה תוך הכנסת למזכיר ההסכם של המלא

האיאמון; הצבעת או הכנסת בפני הממשלה התייצבות שלפני היום מצהרי
חיקוק. עלפי שבתון או מנוחה ימי בחשבון יבואו לא הימים במניין

בעניינים הסכם ייחתם לא (א) קטן בסעיף האמור המועד לאחר (ב)

להצבעת או הממשלה להתייצבות המועד נדחה כן אם אלא בו האמורים

מי לבקשת או ממשלה להרכיב התפקיד עליו שהוטל מי לבקשת האיאמון,
למלא מאפשר שנקבע החדש והמועד הענין, לפי האיאמון, הצבעת את שביקש

(א). קטן סעיף הוראת אחר

לפי לו שנמסר הסכם כל הכנסת חברי לידיעת יביא הכנסת מזכיר (ג)

הצבעת או הכנסת בפני הממשלה התייצבות ולפני למסירתו סמוך זה סעיף

;". האיאמון

יבוא: ובסופו (א) יסומן 34 סעיף

אותה של כהונתה בתקופת שר לסגן יתמנה לא מסיעתו שפרש מי "(ב)
". כנסת

חוק תיקון
מטלגות מימון

יבוא: ו13א 13 סעיפים במקום התשל"ג41973, מפלגות, מימון בחוק . 4

בהרכב "שינויים
הסיעות

האמור עלפי בכנסת סיעות התמזגו או בכנסת סיעה התפלגה (א) . 13

התשכ"ט,1969 משולב], [נוסח לכנסת הבחירות לחוק ו(ב2) 25(ב1) בסעיף
למספר בהתאם שהתפלגו החלקים של השוטפות ההוצאות מימון יחושב
השינוי. את אישרה הכנסת שועדת שלאחר בחודש החל החדש, החברים

למימון זכאים מסיעה שפרשו הכנסת חברי יהיו לא אחר מקרה בכל (ב)
". ישתנה לא פרשו שממנה הסיעה של ההוצאות ומימון שוטפות, הוצאות

תוקף מהן.שמירת לגרוע ולא דין כל הוראות על להוסיף כאות זה חוק הוראות (א) . 5

או אסור, הוא מעשה שעלפיה דין כל בהוראת לפגוע כדי זה חוק בהוראות אין (ב)
לאכיפה. ניתנים אינם או החוק את נוגדים התחייבות או שהסכם

מעבר הוראת התשכ"ט1969 משולב], [נוסח לכנסת הבחירות לחוק 25 בסעיף האמור אף על (א) .6

"והיא במלים המתחילה האמור, הסעיף של (2) (ב1) פסקה של הסיפה הוראת (1)

השתיםעשרה, בכנסת סיעה של התפלגות על תחול לא ליושבראש", הגישה
של מתחילתו חדשים שלושה תוך הכנסת, ליושבראש מסרה סיעה שאותה ובלבד

לחוק (ב) 12 בסעיף כאמור חבריה של המפלגתית השתייכותם על הודעה זה, חוק
. התשל"ג1973 מפלגות, מימון

.104 עמ' התש"ן, ;52 עמ' התשל"ג, ס"ח 4



לקבוצת להצטרף רשאי השתיםעשרה בכנסת מסיעתו שפרש הכנסת חבר (2)
בנפרד שפרשו כנסת חברי רשאים וכן פרש, שממנה מהסיעה שהתפלגה כנסת חברי

מתקיימים כן בעשותם אם מסיעתם, שהתפלגה כקבוצה להתאחד סיעה, מאותה
כאמור, שפרשו מי את ורואים האמור; הסעיף של (ב1) בפסקה האמורים התנאים

מסיעתם. התפלגו כאילו התאחדו, או שהצטרפו מהמועד

ברשימת נכלל שמו אשר מהסיעה זה חוק של תחילתו לפני שפרש הכנסת חבר (3)

יאוחר לא או זה חוק של תחילתו לפני בהסכמתה אליה חזר והוא שלה, המועמדים

ורואים פרישתו, עם בקשר עמו שנעשה הסכם כל בטל  מתחילתו חודשים מששה
מסיעתו. פרש לא כאילו זה, חוק לענין אותו,

חזר זה, בחוק כנוסחו , התשל"ג1973 מפלגות, מימון לחוק 13 בסעיף האמור אף על (ב)
של השוטפות ההוצאות מימון יחושב זה, סעיף של (א)(3) קטן בסעיף כאמור לסיעתו הכנסת חבר
שעם הסיעה של השוטפות ההוצאות ומימון ממנה, פרש לא כאילו כאמור, פרש שממנה הסיעה

בהתאם. ישתנה  לסיעתו שחזר לפני נמנה הוא חבריה

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב


