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בחוק־יסוד :הממשלה( 1להלן  -חוק היסוד) ,בסעיף - 5
()1

בסעיף קטן (ג) ,המילים "ואולם יכול שיהיה שר בלי תיק"  -יימחקו;

()2

אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ו) מספר חברי הממשלה ,ובכלל זה ראש הממשלה ,לא יעלה על  ,19אלא אם
כן הביעה הכנסת אמון בממשלה או החליטה לאשר צירוף שרים לממשלה ,ברוב
של שבעים חברי הכנסת לפחות".

בסעיף  25לחוק היסוד ,אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) מספר סגני השרים לא יעלה על ארבעה".
במקום סעיף  28לחוק היסוד יבוא:
"הבעת אי–אמון
בממשלה

.28

(א) הכנסת רשאית להביע אי–אמון בממשלה.
(ב) הבעת אי–אמון בממשלה תיעשה בהחלטה של הכנסת,
ברוב חבריה ,להביע אמון בממשלה אחרת שהודיעה על
קווי היסוד של מדיניותה ,על הרכבה ועל חלוקת התפקידים
בין השרים כאמור בסעיף (13ד); הממשלה החדשה תיכון
משהביעה בה הכנסת אמון ,ומאותה שעה ייכנסו השרים
לכהונתם.
(ג) פרטים לעניין הגשת הצעה להביע אי–אמון בממשלה
והדיון בה ייקבעו בחוק או בתקנון הכנסת; הוגשה ההצעה
בידי  61חברי הכנסת ,יתקיים הדיון בהקדם האפשרי ,ולא
יאוחר משבוע מיום הגשתה".
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בסעיף  30לחוק היסוד -
()1

בסעיף קטן (א) ,במקום " 21או  "28יבוא "או ;"21

()2

בסעיף קטן (ב) ,במקום " "28 ,21יבוא "."21

בסעיף  43לחוק היסוד ,במקום "סעיפים  28 ,11ו־ "29יבוא "סעיפים  11ו־."29
ת,2
הכנס 

בסעיף 36א(ב) ,אחרי "לחוק–יסוד :הממשלה" יבוא "הביעה הכנסת
בחוק־יסוד:
אמון בממשלה חדשה לפי סעיף  28לחוק–יסוד :הממשלה" ,במקום " 45ימים" יבוא "100
ימים" ,ובסופו יבוא "הניחה הממשלה את הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת לפני היום
ה– 55מיום כינונה ,יהיה היום הקובע  45ימים מהיום שבו הניחה הממשלה את ההצעה.".
בחוק־יסוד :משק המדינה- 3
( )1בסעיף (3ב)( ,)1בסופו יבוא "ואולם בתקופה כאמור בסעיף 36א(ב) לחוק–יסוד:
הכנסת ,תונח הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת במועד שקבעה ועדת הכספים של
הכנסת אך לא יאוחר מ– 45ימים לפני היום הקובע כאמור באותו סעיף;".
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בסעיף (29ז) לחוק היסוד ,פסקה ( - )2תימחק.

התקבל בכנסת ביום ט' באדר ב' התשע"ד ( 11במרס [ )2014בישיבה שהחלה ביום ח' באדר ב' התשע"ד (10
במרס  ;])2014הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת  ,512 -מיום ט"ו באב התשע"ג ( 22ביולי
 ,)2013עמ' .46
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"ח ,עמ' .626
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התש"ע ,עמ' .551
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