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מתפרסמת בזה הצעת חוק–יסוד מטעם הממשלה:

הצעת חוק־יסוד: הכנסת )תיקון מס' 51(

בחוק־יסוד:הכנסת1)תהתןצחוקהיסוד(צבסעיףו3א)ב(צבמקוםהסיפההחתבמיתים1עתיקוןסעיףו3א
"יהיההיוםהקובעכאמורבסעיףקטן)א("יבוא"יהיההיוםהקובעכאמורבסעיף

קטן)א(צהיוםשאחריתוםשתושהחודשיםמיוםתחיתתשנתהכספיםאוהיוםשאחרי
תום135ימיםמיוםכינוןהממשתהצתפיהמאוחר;הניחההממשתהאתהצעתחוק
התקציבעתשותחןהכנסתתפניהיוםה־85מיוםכינונהציהיההיוםהקובעצהיום
שאחריתום50ימיםמהיוםשבוהניחההממשתהאתההצעה;במנייןהתקופותשת
135ימיםצ85ימיםו־50ימיםכאמורבסעיףקטןזהצתאיובאובחשבוןמועדיישראת

וערביהםכפישייקבעבחוק"ע

בסעיף42גתחוקהיסודצבמקוםסעיףקטן)ד(יבוא:2עתיקוןסעיף42ג

הוראותאתהיחותותענייןמספרחבריהכנסתהמרביבאותהסיעהשרשאים")ד( )1(
תהפסיקאתחברותםבכנסתתפיסעיףזה:

הוראות קובע הכנסתצ תחוק־יסוד: ו3א סעיף  סעיף 1
תענייןפיזורהשתהכנסתבשתאי–קבתתחוק 

התקציבהשנתיע

חוק התקבת תא אם ככתתצ כיצ קובע ו3א)א( סעיף
התקציבבתוךשתושהחודשיםמיוםתחיתתהשתשנת
הכספיםציראוביוםשאחריהתקופההאמורה)תהתןצהיום
הקובע(כאיתוהחתיטההכנסתעתהתפזרותהתפניגמר

תקופתכהונתהצוייערכובחירותבמועדהקבועבסעיףע

תעומתזאתצאםמתרחשאחדמהמצביםהמיוחדים
המנוייםבסעיףו3א)ב(בתוךהתקופהשביןהמועדהנדרש
תהגשתהצעתחוקהתקציבתביןתוםשתושתהחודשים
הכנסתע תהתפזרות הקובע היום נדחה תעיתצ הנזכרים
תכנסתצ בחירות התקיימות מנויים המיוחדים במצבים
בממשתה אמון והבעת הכנסת תהתפזרות חוק קבתת
חדשהעהמועדהנדחהנקבעבשיםתבצמצדאחדצתפרקי
הזמןהנדרשיםתמעשהתממשתהחדשהאותכנסתחדשה
תצורךגיבושהצעתהתקציבותצורךתיבוןמעמיקואישור
חוקהתקציבצומצדשניצתצורךבאישורחוקתקציבשנתי
בהקדםהאפשריכדיתצמצםאתהתקופהשבההממשתה
מתנהתתשתאעתבסיסתקציבמאושרומעודכןעתפיהסעיף
האמורצהיוםהקובעהנדחהיהיהשתושהחודשיםמיום
תחיתתשנתהכספיםאו100ימיםמיוםכינוןהממשתהצ
תפיהמאוחרעיצויןכימועדזהשונהמספרפעמיםבהוראות
שעה)ראותמשתס"חהתש"ףצעמ'420(צובשנת2014נקבע
כ־100ימיםבהוראהשתקבע)ראוס"חהתשע"דצעמ'ו34(ע

100 ואותםצהניסיוןמתמדכיאיןדיבפרקזמןשת
תאישורו ועד חדשה ממשתה שת כינונה מיום ימים
מרכזי כתי הוא התקציב חוק בכנסתע התקציב חוק שת
בידיהממשתהתעיצובמדיניותעפרקהזמןהאמורצריך
תאפשראתקיומהשתעבודתמטהסדורהבממשתהודיון

ודיון בכנסת מפורט תיבון גם כמו השריםצ בין מעמיק
ציבוריעבהתאםתכךמוצעתתקןאתסעיףו3א)ב(תחוק־

יסוד:הכנסתצותקבועכיבמקריםהקבועיםבסעיףתוארך
התקופהתאישורחוקהתקציבעדתוםשתושהחודשים
מיוםתחיתתשנתהכספיםאועדתום135ימיםמיוםכינון

הממשתהצתפיהמאוחרע

עודמוצעתשנותאתהמועדיםשנקוביםבסיפהשת
סעיףו3א)ב(אשרמתייחסתתמצבשבוהממשתההצתיחה
תפני הכנסת שותחן עת התקציב חוק הצעת את תהניח
מועדמסויםעהסיפהתסעיףבנוסחההיוםקובעתכיאם
הניחההממשתהאתהצעתחוקהתקציבתפניהיוםה־55
מיוםכינונהציהיההיוםהקובעתענייןהתפזרותהכנסתצ
45ימיםמיוםהנחתהצעתחוקהתקציבעתנוכחהארכת
התקופההכותתתמ־100ימיםת־135ימיםצמוצעתשנות
גםאתהמועדיםשבסיפההאמורהצכךשבמקום55ימים

יבוא85ימיםובמקום45ימיםיבוא50ימיםע

נוסףעתכךמוצעתקבועכיבמנייןהתקופותהמוצעות
בתיקוןהמוצעכאמורתעיתצ135ימיםצ85ימיםו־50ימיםצ
תאיבואובחשבוןמועדיישראתוערבימועדיישראתכפי
שייקבעבחוקעהכוונההיאתקבועבחוקהכנסתשמשמעות
מועדיישראתהיאכאמורבסעיף18אתפקודתסדריהשתטון
והמשפטצהתש"חצ1948)ראוהצעתחוקהכנסת)תיקוןמס'
49(צהתשפ"אצ2021צהמתפרסמתבמקביתתהצעתחוק–יסוד

זובהצעותחוקהממשתהצהתשפ"אצעמ'474(ע

סעיף42גתחוק־יסוד:הכנסתצמעגןהסדרמיוחד  סעיף 2
המאפשרתחברהכנסתהמעונייןבכךתהפסיק 
זמניתאתכהונתוכתעודהואמכהןבמשרתשראוסגן
שרצבתישנפגעתזכותותשובותכהןכחברהכנסתתאחר
תסייגים בכפוף וזאת שרצ כסגן או כשר תכהן שיחדת
המכהן הכנסת חבר עת חתה אינה זו הוראה מסוימיםע

ס"חהתשי"חצעמ'9ו;התש"ףצעמ'420ע 1
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מנתההסיעהביןארבעהתשישהחבריהכנסתצרשאיםתהפסיק )א(
אתחברותםשתושהחבריהכנסת;

מנתההסיעהביןשבעהתתשעהחבריהכנסתצרשאיםתהפסיקאת )ב(
חברותםארבעהחבריהכנסת;

מנתההסיעהעשרהחבריהכנסתתפחותצרשאיםתהפסיקאת )ג(
חברותםחמישהחבריהכנסתע

איןבשינוימספרחבריסיעהצובכתתזהבשתהתפתגותאומיזוגעםסיעה )2(
אחרתצכדיתהשפיעעתהפסקתהחברותבכנסתשתחברהכנסתשנעשתהתפני

שינויכאמורע"

מנתההסיעהביןארבעהתשישהחבריהכנסתצרשאיםתהפסיק )א(
אתחברותםשתושהחבריהכנסת;

מנתההסיעהביןשבעהתתשעהחבריהכנסתצרשאיםתהפסיקאת )ב(
חברותםארבעהחבריהכנסת;

מנתההסיעהעשרהחבריהכנסתתפחותצרשאיםתהפסיקאת )ג(
חברותםחמישהחבריהכנסתע

איןבשינוימספרחבריסיעהצובכתתזהבשתהתפתגותאומיזוגעםסיעה )2(
אחרתצכדיתהשפיעעתהפסקתהחברותבכנסתשתחברהכנסתשנעשתהתפני

שינויכאמורע"

כראשהממשתהצממתאמקומוצראשהממשתההחתופיאו
ראשהממשתהבפועתצשכןתפיחוק־יסוד:הממשתהצעתמי
שמכהןבתפקידמתפקידיםאתהתהיותחברהכנסת)ראו

סעיפים5)ב(ו–)ד(צו1)ג(צ21ו–30)ג(תחוקהיסודהאמור(ע

תפיההסדרהאמורצאםנפסקהכהונתושתשראו
סגןשרכחברהכנסתתפיסעיףזהציכהןבמקומוכחבר
הוא שאתיה המועמדים ברשימת אחר מועמד הכנסת
כרוך זה הסדר ביסוד העומד המרכזי הרעיון משתייךע
המגבתותהחתותעתשריםוסגנישריםתיטותחתקפעית
בעבודההפרתמנטריתבכנסתעשראינורשאיתהיותחבר
בוועדהשתהכנסתאותהציעהצעותחוקשתאבאמצעות
הממשתהעההסדרהמעוגןבסעיף42גמשרתהןאתעקרון
הפרדתהרשויותוהןאתהאינטרסהציבוריבקיומםשת
מספרמספיקשתחבריהכנסתהפעיתיםבעבודההשוטפת
הנעשיתבוועדותהכנסתעיתרעתכןצההסדראףמאפשר
תמספרתאמבוטתשתשריםוסגנישריםתהתמקדבעבודתם

ברשותהמבצעתבעקבותהפסקתכהונתםבכנסתע

סעיףקטן)ד(שתסעיף42גתחוק־יסוד:הכנסתצקובע
אתהמספרהמרבישתשריםאוסגנישריםשהםחברי
הכנסתאשררשאיםתעשותשימושבהסדרהמיוחדהקבוע

בסעיףע

וזותשונושתסעיףקטן)ד(:

הכנסת חברי מספר תעניין יחותו אתה הוראות  ")ד(
המרביבאותהסיעהשרשאיםתהפסיקאתחברותםהכנסת
תפיסעיףזהצובתבדשבכתמקרהתאיפסיקואתחברותם

יותרמחמישהחבריהכנסתמאותהסיעה:

מחברי שתיש חברותם את תהפסיק רשאים )1(
הכנסתמאותהסיעה;ואותםצמנתההסיעהתכת

היותר12חבריהכנסתציחותוהוראותאתה:

מנתההסיעהתכתהיותרשתושהחברי )א(
הכנסתצרשאיתהפסיקאתחברותוחברכנסת

אחד;

מנתההסיעהביןארבעהתשישהחברי )ב(
הכנסתצרשאיםתהפסיקאתחברותםשני

חבריהכנסת;

מנתההסיעהביןשבעהתתשעהחברי )ג(
הכנסתצרשיאםתהפסיקאתחברותםשתושה

חבריהכנסת;

חברי ת־12 עשרה בין הסיעה מנתה )ד(
הכנסתצרשאיםתהפסיקאתחברותםארבעה

חבריהכנסת;

עתאףהאמורבפסקה)1(צ )2(

סיעה באותה הכנסת חברי מספר אם )א(
שאינםשריםאוסגנישריםהואעשרהתפחותצ
רשאיםתהפסיקאתחברותםשניחבריהכנסת;

סיעה באותה הכנסת חברי מספר אם )ב(
תשעהצ הוא שרים סגני או שרים שאינם
חברי שתושה חברותם את תהפסיק רשאים

הכנסת;

סיעה באותה הכנסת חברי מספר אם )ג(
שמונהצ הוא שרים סגני או שרים שאינם
חברי ארבעה חברותם את תהפסיק רשאים
הרשאים הכנסת חברי כמספר או הכנסת
תהפסיקאתחברותםתפיפסקה)1(צתפיהנמוך;

איןבשינוימספרחבריסיעהצובכתתזהבשת )3(
התפתגותאומיזוגעםסיעהאחרתצכדיתהשפיעעת
הפסקתהחברותבכנסתשתחברהכנסתשנעשתה

תפנישינויכאמורע"

כותת תעית כנוסחו )ד( קטן בסעיף הקבוע ההסדר
מנגנוןמורכבבהקשרזהצאשרמציבכאמותמידהאת
מספרחבריהסיעהואתמספרחבריהסיעהשתאמכהנים
כשריםאוכסגנישריםצוקובערףעתיוןשתחמישהחברי

הכנסתתכתסיעהע

מוצעתפשטותשנותאתהמתכונתשתפיהמחושב
המספרהמרבישתשריםאוסגנישריםשהםחבריהכנסת
אשררשאיםתעשותשימושבהסדרהמיוחדשתסעיף42ג

תחוק־יסוד:הכנסתע

בגודת רק תתוי יהיה המרבי המספר המוצעצ תפי
הסיעהעככתשהסיעהגדותהיותרצכןגםיגדתהמספרשת
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תיקוןחוק־יסוד:
משקהמדינה

בחוק־יסוד:משקהמדינה2צבסעיף3)ב()1(צבמקום"אךתאיאוחרמ־45ימיםתפניהיום3ע
הקובעכאמורבאותוסעיף"יבוא"אךתאיאוחרמ־50ימיםתפניהיוםהקובעכאמור
באותוסעיףצותענייןתקופת50הימיםכאמורתאיובאובחשבוןמועדיישראתוערביהם

כמשמעותםבאותוסעיף"ע

חבריהכנסתמקרבאותהסיעההמכהניםכשריםאוכסגני
שריםואשרתהםמותרתעשותשימושבסעיף42געהמספר
המרבייהיהשתחמישהחבריהכנסתצוזאתבסיעהשבה
עשרהחבריהכנסתאויותרעבסיעהשבהחבריםשבעה
עדתשעהחבריהכנסתציהיההמספרהמרביארבעהחברי
הכנסתצובסיעהבתארבעהעדשישהחבריםיהיההמספר

המרבישתושהחבריהכנסתע

קובע המדינהצ משק תחוק־יסוד: 3)ב()1( סעיף  סעיף 3
הממשתה עת ממנו יאוחר שתא המועד את 
תהניחאתהצעתחוקהתקציבעתשותחןהכנסתעבהמשך
תתיקוןהמוצעתסעיףו3א)ב(תחוק־יסוד:הכנסתצבסעיף
זוצשתפיואם"הניחההממשתהאת 1תהצעתחוק–יסוד

היוםה־85 התקציבעתשותחןהכנסתתפני הצעתחוק
50 תום שאחרי היום הקובעצ היום יהיה כינונהצ מיום
מוצע אתההצעה"צ הניחההממשתה שבו ימיםמהיום
תתקןאתחוק־יסוד:משקהמדינהצותקבועבוכיבתקופה
כאמורבסעיףו3א)ב(תחוק־יסוד:הכנסתצתניחהממשתה
אתהצעתחוקהתקציבעתשותחןהכנסתבמועדשקבעה
ועדתהכספיםשתהכנסתצאךתאיאוחרמ־50ימיםתפני
מוצע זה תעניין גם האמורע בסעיף כאמור הקובע היום
תהבהירכיבתקופת50הימיםכאמורתאיובאובחשבון
מועדיישראתוערבימועדיישראתכמשמעותםתפיסעיף

ו3א)ב(תחוק־יסוד:הכנסתצבנוסחוהמוצעע

ס"חהתשת"הצעמ'ו20;התשפ"אצעמ'252ע 2
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