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 2022–(, התשפ"ג51הצעת חוק הכנסת )תיקון מס' 

 

 

כ"א בכסלו התשפ"ג ביום  הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה

בדצמבר  14( ]בישיבה שהחלה ביום כ' בכסלו התשפ"ג )2022בדצמבר  15)

 הזמנית לענייני כספים.([, והועברה לוועדה 2022

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –הסתייגויות  בצירוף –הצעת החוק מוגשת 

]בישיבה שהחלה ביום  (2022דצמבר ב 15) תשפ"גהכסלו בכ"א השלישית ביום 

 .[(2022בדצמבר  14ג )כ' בכסלו התשפ"

 

 בקשות רשות דיבור. הוגשולהצעת החוק 

 

 

 : חברי הכנסת יואב קיש, חנוך דב מלביצקייוזמים
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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 2197987מספר פנימי: 
 2022-038141מספר סימוכין: 
 /א'941-כ נספח מס'

 (84/25)פ/

 2022–(, התשפ"ג51חוק הכנסת )תיקון מס' 

(, המילים "או של קבוצה של 1)59, בסעיף 19941–בחוק הכנסת, התשנ"ד .1 59תיקון סעיף 

 יימחקו. –ארבעה חברי הכנסת לפחות" 

 

*************************************************************************************** 

  

                                                        
 .4; התשפ"ב, עמ' 140"ח התשנ"ד, עמ' ס 1
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 2197987מספר פנימי: 

 /א'941-כ נספח מס'
 (84/25)פ/

 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור

 2022–(, התשפ"ג51הצעת חוק הכנסת )תיקון מס' ל

 .בהתאם אליהן ההפניות ויתוקנו החוק הוראות יתר ימוספרו, זאת המצריכה הסתייגות תתקבל אם: הערה* 

 
 הסתייגויות

 
 1לסעיף 

 אימאן ח'טיב יאסין מציעה:חברת הכנסת 

בסופו יבוא ו"אחרי "קבוצה של שני חברי הכנסת לפחות שהם שליש מחברי הסיעה לפחות" יבוא  .1

 בהסכמה של מחצית מחברי הסיעה"."

 ( יבוא:3(" ובסופו יבוא "ואחרי פסקה )1, בפסקה )59(" יבוא "בסעיף 1)59במקום "בסעיף  .2

קבוצה של חברי הכנסת שהתפלגה מסיעה ללא הסכמת מחצית חברי הסיעה כאמור  (4")

 יסוד: הכנסת.""-א לחוק6( יוכרזו כפורשים כאמור בסעיף 1בפסקה )

 חברי כנסת"".  70ין לשנות את הוראות פסקה זו אלא ברוב של בסופו יבוא "א .3

 

 ווליד טאהא מציע:חבר הכנסת 

(, אחרי "חברי הסיעה לפחות" יבוא "או כל חבר 1)59(, המילים" יבוא "בסעיף 1)59במקום "בסעיף  .4

 סיעה אשר כיהן כשר בממשלות ישראל הקודמות" והמילים".

 

 חבר הכנסת יאסר חוג'יראת מציע:

(, אחרי "חברי הסיעה לפחות" יבוא "או כל חבר 1)59(, המילים" יבוא "בסעיף 1)59במקום "בסעיף  .5

 סיעה המתעמת עם יו"ר הסיעה" והמילים".

 

 חבר הכנסת מיכאל ביטון מציע:

 דר״".יבוא "ואחרי ״קבוצה של״ יבוא ״חברי כנסת התומכים בסגירת חברת עמי בסופו .6

יבוא "ואחרי ״קבוצה של״ יבוא ״חברי כנסת הפועלים למניעת סגירת מפעל טכנולוגיית  בסופו .7

 להבים"".

יבוא "ואחרי ״קבוצה של״ יבוא ״חברי כנסת הפועלים למניעת סגירת מפעל המלט בהר  בסופו .8

 טוב״".

יתוח הנגב יבוא "ואחרי ״קבוצה של״ יבוא ״חברי כנסת שיזמו לפחות הצעת חוק אחת לפ בסופו .9

 והגליל״".
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 חברת הכנסת שרן מרים השכל מציעה:

יבוא "ואחרי ״קבוצה של״ יבוא ״חברי כנסת שיש להם כבוד למורשת היהודית והדמוקרטית  בסופו .10

 של מדינת ישראל"״.

 יבוא "ואחרי ״קבוצה של״ יבוא ״חברי כנסת השואפים לייצב את המערכת הפוליטית״". בסופו .11

 ואחרי ״קבוצה של״ יבוא ״חברי כנסת שאינם נורווגים"״.יבוא " בסופו .12

ה ששירותו ביחידה טכנולוגית של קבוצה של ארבעה תושבי הפריפריאו "ובסופו יבוא "א יבו בסופו .13

 ״."צה"ל

קבוצה של ארבעה תושבי הפריפריה שהצליחו לקבוע תור לרופא או ״בסופו יבוא ו"יבוא  בסופו .14

  ."מומחה בטווח זמן של פחות משלושה חודשים״

 

 מציע:חבר הכנסת מתן כהנא 

  ."קבוצה של ארבעה חברי כנסת ששירתו שירות מלא בצה"ל״או "פו יבוא וסוב"יבוא  בסופו .15

  ."קבוצה של ארבעה חברי כנסת שמכירים בע"פ פיוט במרוקאית״או ״וסופו יבוא "יבוא  בסופו .16

(, אחרי "ההתפלגות 1)59(" יבוא "בסעיף 1)59במילים "בסעיף  "המילים"במילה במקום הסיפה החל  .17

ספר חברי הסיעה לפחות או של קבוצה היא של קבוצה של שני חברי הכנסת לפחות, שהם שליש ממ

״וזאת בלבד שהבקשה להתפלגות הוגשה בתקופה שהיא מעל של ארבעה חברי הכנסת לפחות" יבוא 

 ימים מתקופת הבחירות״. 150-ל

 

חברי הכנסת יוראי להב הרצנו, נאור שירי, מיכל שיר סגמן, סימון דוידסון, ולדימיר בליאק, רון כץ ומטי 

 ים:צרפתי הרכבי מציע

 במקום "יימחקו" יבוא "לא ישונו עד לתום הכנסת העשרים וחמש"". .18

במקום הסיפה החל במילה "המילים" יבוא "אחרי "ארבעה חברי הכנסת לפחות" יבוא "יושב ראש  .19

הכנסת יקבע נוסח תצהיר עליו יחתום כל חבר כנסת המתפלג מסיעתו בהתאם להוראות סעיף 

 זה""".

 

 ון ניר, יוליה מלינובסקי מציעים:חברי הכנסת יבגני סובה, שר

(, אחרי "שליש ממספר חברי 1)59, בסעיף 1994-במקום האמור בסעיף יבוא "בחוק הכנסת, התשנ"ד .20

חברי כנסת  20הסיעה לפחות" יבוא "או של קבוצה של שישה חברי כנסת לפחות, בסיעות המונות 

 לפחות".

(, אחרי "שליש ממספר חברי 1)59, בסעיף 1994-דבמקום האמור בסעיף יבוא "בחוק הכנסת, התשנ" .21

הסיעה לפחות" יבוא "או של קבוצה של חמישה חברי כנסת בסיעה של עשרים וחמישה חברי כנסת 

 לפחות".
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(, אחרי "שליש ממספר חברי 1)59, בסעיף 1994-במקום האמור בסעיף יבוא "בחוק הכנסת, התשנ"ד .22

 חברי כנסת בסיעה של שלושים חברי כנסת לפחות". הסיעה לפחות" יבוא "או של קבוצה של ארבעה

(, אחרי "שליש ממספר חברי 1)59, בסעיף 1994-במקום האמור בסעיף יבוא "בחוק הכנסת, התשנ"ד .23

 הסיעה לפחות" יבוא "בסיעה שחברים בה רק גברים, יוכלו להתפלג שני חברי כנסת לפחות".

 

 

 1לאחרי סעיף 

 חבר הכנסת גדי איזנקוט מציע: 

 י הסעיף יבוא:אחר .24

 ."2023בינואר  1-תחילתו של חוק זה ב .2 "תחילה

 

חברי הכנסת יוראי להב הרצנו, נאור שירי, מיכל שיר סגמן, סימון דוידסון, ולדימיר בליאק, רון כץ 

 ומטי צרפתי הרכבי מציעים:

 אחרי הסעיף יבוא: .25

 עם"". לא ייכנס לתוקף אלא לאחר קיומו של משאל 1האמור בסעיף  . 2  "תחולה

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

מיכאלי, חברי הכנסת איימן עודה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף, יוסף עטאונה, מירב 

נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן מרום, אביגדור ליברמן, עודד פורר, חמד עמאר, יאיר לפיד, אורנה 

ברביבאי, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, יואל רזבוזוב, אלעזר שטרן, יואב סגלוביץ, עדן רול, בנימין 

 הכהן, אלון שוסטר-זאב אלקין, אורית פרקש גנץ, גדעון סער, פנינה תמנו, יפעת שאשא ביטון, חילי טרופר,

 
*************************************************************************************** 

 


