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קביעת פרקים

) 0לפני סעיף ו תבוא הכותרת" :פרק א' :פתיחת הכנסתי;
) (2לפני סעיף 2א תבוא הכותרת" :פרק ב' :ועדות":
) (3לפני סעיף  6תבוא הכותרת" :פרק ג' :בחירת נציגים";
) (4לפני סעיף  7תבוא הכותרת" :פרק ד' :השעיה והעברה מכהונה של יושב ראש
הכנסת או של סגן מסגניו",
) (5לפני סעיף  9תבוא הכותרת" :פרק ה' :הוראות שונות":
) (6לפני סעיף ו תבוא הכותרת" :פרק ו' :ראש האופוזיציה".
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אחרי סעיף
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לחוק העיקרי יבוא:

"הועדה המסדרת 2א) .א(  .הכנסת תבחר ,מוקדם ככל האפשר לאחר היבחרה ,ועדה
מסדרת; בראש הועדה המסדרת יעמוד חבר הכנסת מהסיעה של ראש
הממשלה הנבחר.
* נתקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התש"ס ) 31ביולי  ;(2000הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2894מיום ב' בתמוז התשס ) 5ביולי  ,(2000עמ' .472
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התש"ס ,עמ' .238

הוספת סעיף 2א

)ב( הייצוג בועדה המסדרת יהיה לפי גודלן היחסי של הסיעות,
ובלבד שלכל סיעה בת  4חברים או יותר יהיה נציג בועדה המסדרת; סיעה
שאין לה נציג בועדה המסדרת רשאית להודיע לועדה כי אחד מחבריה
ישמש כמשקיף מטעמה בועדה; למשקיף כאמור לא תהיה זכות הצבעה
בועדה.

)ג( הועדה המסדרת תביא לאישור הכנסת הצעה בדבר הרבב
הועדות הקבועות.

)ד( לועדה המסדרת יהיו ,עד לבחירתה של ועדת הכנסת ,סמכויות
ועדת הכנסת הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת.
)ה( עד לבחירת וערות הכנסת רשאית הועדה המסדרת לבחור
ועדות זמניות לעניני כספים ולעניני חוץ וביטחון ,ובלבד שמספר חברי
ועדות אלה לא יעלה על מספר החברים בועדת הכספים ובוערת החוץ
והביטחון לפי הוראות סעיף )3ב(; יושב ראש הועדה המסדרת ימסור על כך
הודעה לכנסת".
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בסעיף
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לחוק העיקרי



) (1בכותרת השוליים ,במקום ''בתתועדה" יבוא "בועדת משנה";
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום "תתועדה" יבוא "ועדת משנה";
) (3בסעיפים קטנים )ג( עד )ה( ,במקום "תתהועדה" יבוא "ועדת המשנה".
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