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  תקנו� הכנסתתיקוני 

 
 ביולי 26(ז "ח בתמוז התשכ"תקנו� הכנסת אושר בכנסת ביו� י

 28(ח "ה בחשו� התשכ"תיקוני לשו� אושרו בכנסת ביו� כ; )1967
  ).1967בנובמבר 

 
 .590' עמ, ח"התשכ, 1420התקנו� פורס� בילקוט הפרסומי� 

  ;)25.12.67(ח "ג בכסלו התשכ"אושר ביו� כ; 654 'עמ, ח"פ התשכ"י: 1' תיקו� מס

  ;)22.1.68(ח "א בטבת התשכ"אושר ביו� כ; 1172' עמ, ט"פ התשכ"י: 2' תיקו� מס

  ;)13.3.69(ט "ג באדר התשכ"אושר ביו� כ; 1196' עמ, ט"פ התשכ"י: 3' תיקו� מס

  ;)7.7.69(ט "א בתמוז התשכ"אושר ביו� כ; 2040' עמ, ט"פ התשכ"י: 4' תיקו� מס

  ;)10.8.71(א "ט באב התשל"אושר ביו� י; 246' עמ, ב"פ התשל"י: 5' תיקו� מס

נוסח זה ; )11.1.72(ב "ד בטבת התשל"אושר ביו� כ; 1158' עמ, ב"פ התשל"י: 6' תיקו� מס

  .7'  ראה תיקו� מס'פורס� בטעות 

  ;)11.1.72(ב "ד בטבת התשל"אושר ביו� כ; 1298' עמ, ב"פ התשל"י: 7' תיקו� מס

  ;)17.1.77(ז "ז בטבת התשל"אושר ביו� כ; 712' עמ, ז"פ התשל"י: 8' תיקו� מס

  ;)11.4.77(ז "ג בניס� התשל"אושר ביו� כ; 1214' עמ, ז"פ התשל"י: 9' תיקו� מס

  ;)2.11.77(ח "א בחשו� התשל"אושר ביו� כ; 374' עמ, ח"פ התשל"י: 10' תיקו� מס

  ;)22.1.79(ט "ג בטבת התשל"אושר ביו� כ; 980' מע, ט"פ התשל"י: 11' תיקו� מס

  ; )19.3.79(ט "באדר התשל' אושר ביו� כ; 1288' עמ, ט"פ התשל"י: 12' תיקו� מס

  ;)20.11.79(� "בחשו� התש' אושר ביו� ל; 538' עמ, �"פ התש"י: 13' תיקו� מס

  ;)20.2.80(� "באדר התש' אושר ביו� ג; 1204' עמ, �"פ התש"י: 14' תיקו� מס

א "אושר ביו� י; )כולל תיקו� מספרי הסעיפי� (572' עמ, א"פ התשמ"י: 15' תיקו� מס

  ;)21.10.80(א "בחשו� התשמ

  ;)14.4.81(א "בניס� התשמ' אושר ביו� י; 1932' עמ, א"פ התשמ"י: 16' תיקו� מס

  ;)14.12.83(ד "בטבת התשמ' אושר ביו� ח; 1230' עמ, ד"פ התשמ"י: 17' תיקו� מס

  ;)11.3.85(ה "א באדר התשמ"אושר ביו� י; 1836' עמ, ה"פ התשמ"י: 18' תיקו� מס

  ;)13.11.85(ו "ט בחשו� התשמ"אושר ביו� כ; 772' עמ, ו"פ התשמ"י: 19' תיקו� מס

  ; )27.1.86(ו "ז בשבט התשמ"אושר ביו� י; 1364' עמ, ו"פ התשמ"י: 20' תיקו� מס

  ;)24.3.86(ו "התשמ' ג באדר ב"אושר ביו� י; 2048' עמ, ו"פ התשמ"י: 21' תיקו� מס

  ; )6.7.86(ו "ו בסיו� התשמ"אושר ביו� כ; 2896' עמ, ו"פ התשמ"י: 22' תיקו� מס

  ;)17.12.86(ז "ו בכסלו התשמ"אושר ביו� ט; 520' עמ, ז"פ התשמ"י: 23' תיקו� מס

  ; )21.6.87(ז "ד בסיו� התשמ"אושר ביו� כ; 2205' עמ, ז"פ התשמ"י: 24' תיקו� מס



  

 

  כב

  ; )14.3.88(ח "ה באדר התשמ"אושר ביו� כ; 1798' עמ, ט"פ התשמ"י: 25' תיקו� מס

  ; )27.7.88(ח "ג באב התשמ"אושר ביו� י; 1798' עמ, ט"פ התשמ"י: 26' תיקו� מס

  ;)6.6.89(ט "בסיו� התשמ' אושר ביו� ג; 3482' עמ, ט"פ התשמ"י: 27' תיקו� מס

  ;)27.7.89(ט "ד בתמוז התשמ"אושר ביו� כ; 3827' עמ, ט"התשמפ "י: 28' תיקו� מס

  ;)3.8.89(ט "באב התשמ' אושר ביו� ב; 3850' עמ, ט"פ התשמ"י: 29' תיקו� מס

  ;)15.2.90(� "בשבט התש' אושר ביו� כ; 2053' עמ, �"פ התש"י: 30' תיקו� מס

  ;)19.6.90(� "שו בסיו� הת"אושר ביו� כ; 3175' עמ, �"פ התש"י: 31' תיקו� מס

  ;)12.2.91(א "ח בשבט התשנ"אושר ביו� כ; 1334' עמ, א"פ התשנ"י: 32' תיקו� מס

  ;)21.3.91(א "בניס� התשנ' אושר ביו� ו; 2058' עמ, א"פ התשנ"י: 33' תיקו� מס

  ;)23.10.91(ב "ו בחשו� התשנ"אושר ביו� ט; 638' עמ, ב"פ התשנ"י: 34' תיקו� מס

  ;)4.11.91(ב "ז בסשו� התשנ"אושר ביו� כ; 1067' עמ, ב" התשנפ"י: 35' תיקו� מס

  ;)18.3.92(ב "התשנ' ג באדר ב"אושר ביו� י; 2916' עמ, ב"פ התשנ"י: 36' תיקו� מס

  ;)22.3.93(ג "ט באדר התשנ"אושר ביו� כ; 2466' עמ, ג"פ התשנ"י: 37' תיקו� מס

  ; )1.6.93(ג "ב בסיו� התשנ"אושר ביו� י; 3446' עמ, ג"פ התשנ"י: 38' תיקו� מס

  ;428' עמ, ד"ט התשנ"ת

  ;)13.7.93(ג "ד בתמוז התשנ"אושר ביו� כ; 3782' עמ, ג"פ התשנ"י: 39' תיקו� מס

  ;)11.10.93(ד "ו בתשרי התשנ"אושר ביו� כ; 246' עמ, ד"פ התשנ"י: א39' תיקו� מס

  ; )16.11.93(ד "תשנבכסלו ה' אושר ביו� ב; 1378' עמ, ד"פ התשנ"י: 40' תיקו� מס

  ; )20.2.95(ה "התשנ' באדר א' אושר ביו� כ; 2550' עמ, ה"פ התשנ"י: 41' תיקו� מס

  ;)3.4.95(ה "בניס� התשנ' אושר ביו� ג; 3070' עמ, ה"פ התשנ"י: 42' תיקו� מס

  ;)12.6.95(ה "ד בסיו� התשנ"אושר ביו� י; 3790' עמ, ה"פ התשנ"י: 43' תיקו� מס

  ;)2.8.95(ה "באב התשנ' אושר ביו� ו; 4682' עמ, ה"פ התשנ"י: 44' תיקו� מס

  ;)23.1.96(ו "בשבט התשנ' אושר ביו� ב; 1597' עמ, ו"פ התשנ"י: 45' תיקו� מס

  ; )27.2.96(ו "באדר התשנ' אושר ביו� ז; 2404' עמ, ו"פ התשנ"י: 46' תיקו� מס

  ;)12.11.96(ז "כסלו התשנב' אושר ביו� א; 906' עמ, ז"פ התשנ"י: 47' תיקו� מס

  ;)9.12.96(ז "ח בכסלו התשנ"אושר ביו� כ; 1058' עמ, ז"פ התשנ"י: 48' תיקו� מס

  ;)31.3.97(ז "התשנ' ב באדר ב"אושר ביו� כ; 2986' עמ, ז"פ התשנ"י: א48' תיקו� מס

  ;)29.7.97(ז "ד בתמוז התשנ"אושר ביו� כ; 178' עמ, ח"פ התשנ"י: 49' תיקו� מס

  ;)1.12.97(ח "בכסלו התשנ' אושר ביו� ב; 980' עמ, ח"פ התשנ"י: 50' � מסתיקו

  ; )9.2.98(ח "ג בשבט התשנ"אושר ביו� י; 2698' עמ, ח"פ התשנ"י: 51' תיקו� מס

  ;)16.3.98(ח "ח באדר התשנ"אושר ביו� י; 3346' עמ, ח"פ התשנ"י: 52' תיקו� מס

  ;)16.6.98(ח "ב בסיו� התשנ"ר ביו� כאוש; 4534' עמ, ח"פ התשנ"י: 53' תיקו� מס

  ;)1.12.98(ט "ב בכסלו התשנ"אושר ביו� י; 1378' עמ, ט"פ התשנ"י: 54' תיקו� מס

  ;)18.1.99(ט "בשבט התשנ' אושר ביו� א; 1982' עמ, ט"פ התשנ"י: 55' תיקו� מס
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  ;)26.1.99(ט "בשבט התשנ' אושר ביו� ח; 1982' עמ, ט"פ התשנ"י: 56' תיקו� מס

  ;)10.11.99(ס "בכסלו התש' אושר ביו� א; 1845' עמ, ס"פ התש"י: 57' תיקו� מס

  ;)22.11.99(ס "ג בכסלו התש"אושר ביו� י; 1844' עמ, ס"פ התש"י: 58' תיקו� מס

  ;)3.1.00(ס "ה בטבת התש"אושר ביו� כ; 2454' עמ, ס"פ התש"י: 59' תיקו� מס

  ;)3.1.00(ס "ה בטבת התש"שר ביו� כאו; 2454' עמ, ס"פ התש"י: 60' תיקו� מס

  ;)9.2.00(ס "התש' באדר א' אושר ביו� ג; 2800' עמ, ס"פ התש"י: 61' תיקו� מס

  ;)9.2.00(ס "התש' באדר א' אושר ביו� ג; 2800' עמ, ס"פ התש"י: 62' תיקו� מס

' ו� כובי) 29.2.00(ס "התש' ג באדר א"אושר ביו� כ; 3348' עמ, ס"פ התש"י: 63' תיקו� מס

  ; )27.3.00(ס "התש' באדר ב

  ;)29.3.00(ס "התש' ב באדר ב"אושר ביו� כ; 3364' עמ, ס"פ התש"י: 64' תיקו� מס

  ;)4.7.00(ס "בתמוז התש' אושר ביו� א; 4398' עמ, ס"פ התש"י: 65' תיקו� מס

  ;)19.7.00(ס "ז בתמוז התש"אושר ביו� ט; 4510' עמ, ס"פ התש"י: 66' תיקו� מס

  ;)31.7.00(ס "ח בתמוז התש"אושר ביו� כ; 86' עמ, א"פ התשס"י: 67' � מסתיקו

  ;)19.12.00(א "ב בכסלו התשס"אושר ביו� כ; 1054' עמ, א"פ התשס"י: 68' תיקו� מס

  ;)20.2.01(א "ז בשבט התשס"אושר ביו� כ; 2060' עמ, א"פ התשס"י: 69' תיקו� מס

  ;)24.7.01(א "באב התשס' שר ביו� דאו; 3872' עמ, א"פ התשס"י: 70' תיקו� מס

  ;)8.1.02(ב "ד בטבת התשס"אושר ביו� כ; 1272' עמ, ב"פ התשס"י: 71' תיקו� מס

  ;)3.6.02(ב "ג בסיו� התשס"אושר ביו� כ; 3188' עמ, ב"פ התשס"י: 72' תיקו� מס

  ;)3.7.02(ב "ג בתמוז התשס"אושר ביו� כ; 3472' עמ, ב"פ התשס"י: 73' תיקו� מס

  ;)23.7.02(ב "ד באב התשס"אושר ביו� י; 3552' עמ, ב"פ התשס"י: 74' יקו� מסת

  ;)13.11.02(ג "בכסלו התשס' אושר ביו� ח; 658' עמ, ג"פ התשס"י: 75' תיקו� מס

  ; )9.6.03(ג "בסיו� התשס' אושר ביו� ט; 2862' עמ, ג"פ התשס"י: 76' תיקו� מס

  ;)8.7.03(ג "בתמוז התשס' אושר ביו� ח; 3658' עמ, ג"פ התשס"י: 77' תיקו� מס

  ;)24.2.04(ד "באדר התשס' אושר ביו� ב; 2290' עמ, ד"פ התשס"י: 78' תיקו� מס

  ; )22.3.04(ד "ט באדר התשס"אושר ביו� כ; 2538' עמ, ד"פ התשס"י: 79' תיקו� מס

  ;)10.5.04(ד "ט באייר התשס"אושר ביו� י; 2974' עמ, ד"פ התשס"י: 80' תיקו� מס

  ;)15.6.04(ד "ו בסיו� התשס"אושר ביו� כ; 3264' עמ, ד"פ התשס"י: 81' תיקו� מס

  ;)20.7.04(ד "באב התשס' אושר ביו� ב; 3616' עמ, ד"פ התשס"י: 82' תיקו� מס

  ;)3.8.04(ד "ז באב התשס"אושר ביו� ט; 3752' עמ, ד"פ התשס"י: 83' תיקו� מס

  ;)8.11.04(ה "ד בחשו� התשס"אושר ביו� כ; 666' עמ, ה"פ התשס"י: 84' תיקו� מס

  ;)26.1.05(ה "ז בשבט התשס"אושר ביו� ט; 1642' עמ, ה"פ התשס"י: 85' תיקו� מס

  ;)6.12.05(ו "בכסלו התשס' אושר ביו� ה; 952' עמ, ו"פ התשס"י: 86' תיקו� מס

פ " י'ט "ת; )6.12.05(ו "בכסלו התשס' אושר ביו� ה; 953' עמ, ו"פ התשס"י: 87' תיקו� מס

  ;1464' עמ, ו"התשס



  

 

  כד

  ;)13.12.05(ו "ב בכסלו התשס"אושר ביו� י; 1050' עמ, ו"פ התשס"י: 88' תיקו� מס

  ;)13.12.05(ו "ב בכסלו התשס"אושר ביו� י; 1050' עמ, ו"פ התשס"י: 89' תיקו� מס

  ;)28.6.06(ו "בתמוז התשס' אושר ביו� ב; 4480' עמ, ו"פ התשס"י: 90' תיקו� מס

  ;) 22.11.06(ז "בכסלו התשס' אושר ביו� א ; 1146' עמ, ז"פ התשס"י: 91' תיקו� מס

  ;)29.11.06(ז "בכסלו התשס' אושר ביו� ח ; 1146' עמ, ז"פ התשס"י: 92' תיקו� מס

  ; )10.7.07(ז "ד בתמוז התשס"כ אושר ביו�; 3790 'עמ, ז"התשספ "י: 93' תיקו� מס

  ;)5.2.08(ח "ט בשבט התשס"אושר ביו� כ; 2184' עמ, ח"פ התשס"י: 94' תיקו� מס

  ;)5.2.08(ח "ט בשבט התשס"אושר ביו� כ; 2184' עמ, ח"פ התשס"י: 95' תיקו� מס

  ;)5.2.08(ח "ט בשבט התשס"אושר ביו� כ; 2184' עמ, ח"פ התשס"י: 96' תיקו� מס

  ;)25.3.08(ח "סהתש' ח באדר ב"אושר ביו� י; 3042' עמ, ח"פ התשס"י: 97' תיקו� מס

  ;)25.3.08(ח "התשס' ח באדר ב"אושר ביו� י; 3042' עמ, ח"פ התשס"י: 98' תיקו� מס

  ;)25.3.08(ח "התשס' ח באדר ב"אושר ביו� י; 3042' עמ, ח"פ התשס"י: 99' תיקו� מס

  ;)25.3.08(ח "התשס' ח באדר ב"אושר ביו� י; 3042' עמ, ח"פ התשס"י: 100' תיקו� מס

  ;)25.3.08(ח "התשס' ח באדר ב"אושר ביו� י; 3042' עמ, ח"פ התשס"י: 101' תיקו� מס

  ;)30.7.08(ח "ז בתמוז התשס"אושר ביו� כ; 4574' עמ, ח"פ התשס"י: 102' תיקו� מס

ט "בסיוו� התשס' אושר ביו� ט; )4994' ט עמ"ת (4376' עמ, ט"פ התשס"י: 103' תיקו� מס

)1.6.09(;  

  ;)1.6.09(ט "בסיוו� התשס' אושר ביו� ט; 4376' עמ, ט"תשספ ה"י: 104' תיקו� מס

  ;)12.1.10(ע "ו בטבת התש"אושר ביו� כ; 1926' עמ, ע"פ התש"י: 105' תיקו� מס

  ;)26.1.10(ע "א בשבט התש"אושר ביו� י; 1927' עמ, ע"פ התש"י: 106' תיקו� מס

  ;)9.2.10 (ע"תשה שבטבה "כ אושר ביו� ; 2272' עמ, ע"פ התש"י: 107' תיקו� מס

  ;)9.3.10(ע "ג באדר התש"אושר ביו� כ; )2998ט "ת (2676' עמ, ע"פ התש"י: 108' תיקו� מס

  ;)17.3.10(ע "בניס� התש' אושר ביו� ב; 2952' עמ, ע"פ התש"י: 109' תיקו� מס

  ;)12.7.10(ע "באב התש' אושר ביו� א; 4558' עמ, ע"פ התש"י: 110' תיקו� מס

  ;)21.7.10(ע "באב התש' אושר ביו� י; 4559' עמ, ע"פ התש"י: 111' תיקו� מס

  ;)21.7.10(ע "באב התש' אושר ביו� י; 4562' עמ, ע"פ התש"י: 112' תיקו� מס

  ;)1.12.10 (א"תשעהכסלו בד "כאושר ביו� ; 1798' עמ, א"פ התשע"י: 113' תיקו� מס

  ;)4.1.11 (א"תשעה בטבת ח"כאושר ביו� ; 2262' עמ, א"פ התשע"י: 114' תיקו� מס

  ;)2.2.11 (א"תשעה בשבט ח"כאושר ביו� ; 2890' עמ, א"פ התשע"י: 115' תיקו� מס

  ;)2.2.11 (א"תשעה בשבט ח"כאושר ביו� ; 2893' עמ, א"פ התשע"י: 116' תיקו� מס

  ;)12.7.11(א "בתמוז התשע' אושר ביו� י; 6142' עמ, א"פ התשע"י: 117' תיקו� מס

  ;)1.11.11(ב "בחשוו� התשע' אושר ביו� ד; 1254' עמ, ב"פ התשע"י: 118' קו� מסתי

  ;)14.2.12 (ב"תשעה א בשבט"כאושר ביו� ; 2948 'עמ, ב"פ התשע"י: 119' תיקו� מס

  ' עמ, ב"פ התשע"י: 120' תיקו� מס
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  תקנו� הכנסת
  

  ופרשנות הגדרות: 'חלק א
 

  �בתקנו	 זה )  א( .1
 

  ופרשנות הגדרות
' תיקוני� מס(

105 ,107 ,117    
נוסח [ חוק הבחירות לכנסת �" חוק הבחירות"   )120�ו

  ;�1969ט"התשכ, ]משולב
 

נוסח [ חוק בתי המשפט �" חוק בתי המשפט"    
  ;�1984ד"התשמ, ]משולב

  
,  חוק חסינות חברי הכנסת�" חוק החסינות"    

  ;�1951א"התשי, זכויותיה$ וחובותיה$
  

,  חוק יסודות התקציב�" חוק יסודות התקציב"    
  ;�1985ה"התשמ

  
  ;�1994ד"התשנ,  חוק הכנסת�" חוק הכנסת"    

  
,  חוק מבקר המדינה�" חוק מבקר המדינה    

  ;]נוסח משולב [�1958ח"התשי
  

, מימו	 מפלגות חוק �" חוק מימו	 מפלגות"    
  ;�1973ג"התשל

  
�א"התשס,  חוק הממשלה�" חוק הממשלה"    

2001;  
  

רחבתו ,  חוק משכ	 הכנסת�" חוק משכ	 הכנסת"    
  ;�1968ח"התשכ, ומשמר הכנסת

  
 חוק רציפות הדיו	 בהצעות �" חוק הרציפות"    

  ;�1993ג"התשנ, חוק
  

 כנס הכנסת שנפתח לאחר חג �" כנס החור-"    
  ;לחוק הכנסת) א(9מור בסעי- כא, הסוכות

  
 כנס הכנסת שנפתח לאחר יו$ �" כנס הקי."    

  ;לחוק הכנסת) א(9כאמור בסעי- , העצמאות
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 התקופה �" מושב של הכנסת", "מושב"    
שמתחילת כנס החור- ועד תחילת כנס החור- 

ובשנה שבה מתקיימות בחירות לכנסת , שלאחריו
) א(9-  כפי שקבעה ועדת הכנסת כאמור בסעי�

  ;לחוק הכנסת
  

 לחוק 10 כמשמעותה בסעי- �" נשיאות הכנסת"    
  ;הכנסת

  
 לחוק 11כהגדרת	 בסעי-  �" סיעות האופוזיציה"    

  ;הכנסת
  

" הצעת חוק תקציבית", "עלות תקציבית"    
ג 3כהגדרת	 בסעי-  �" הסתייגות תקציבית"ו

  ;משק המדינה: יסוד�לחוק
  

פה שמסו- כנס  התקו�" פגרת הכנסת", "פגרה"    
והתקופה שמסו- , החור- ועד תחילת כנס הקי.

ובשנה שבה , כנס הקי. ועד תחילת כנס החור-
 כפי שקבעה ועדת �מתקיימות בחירות לכנסת 

  ;הכנסת
  

פקודת סדרי  �" פקודת סדרי השלטו	 והמשפט"    
  .�1948ח"התש, השלטו	 והמשפט

  
ת ימי הפגרה יבואו במניי	 התקופות האמורו)  ב(    

  .אלא א$ כ	 נאמר אחרת, בתקנו	 זה
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  ארגו� הכנסת : 'חלק ב 
 

  יושב ראש הכנסת וסגניו: ראשו�פרק 
  

בחירת יושב ראש 
 הכנסת וסגניו

 )105' תיקו� מס(

את יושב , בבחירות גלויות, הכנסת תבחר  )א(  .2
ראש הכנסת ואת הסגני$ ליושב ראש 

� לחוק20 בהתא$ להוראות סעי-, הכנסת
;  לחוק הכנסת10וסעי- , הכנסת: יסוד

, הסגני$ ייבחרו בהמלצת ועדת הכנסת
 בהמלצת הוועדה �וכל עוד לא נבחרה 

בהתחשב בהרכב הסיעתי של , המסדרת
בחירת$ של כמה ; הכנסת ובגודל הסיעות

סגני$ באותו מועד תיעשה בהצבעה אחת 
  .בלבד

  
יושב ראש הכנסת ייבחר לא יאוחר   )ב(    

ועד שבו כונסה הכנסת לצור0 כינו	 מהמ
: יסוד� לחוק13כאמור בסעי- , הממשלה
נקבעה בחירת יושב ראש ; הממשלה

הכנסת לאותו מועד שבו נקבעה ישיבה 
ייבחר תחילה יושב , לצור0 כינו	 הממשלה

  .ראש הכנסת
  

יושב ראש הכנסת והסגני$ ייבחרו לכל   )ג(    
ואול$ ; תקופת כהונתה של הכנסת

לפי המלצה כאמור , סת לבחוררשאית הכנ
סגני$ ליושב ראש הכנסת , )א(בסעי- קט	 

ולקבוע את , לתקופות כהונה קצרות יותר
  .תחילת	 ואת סופ	

  
שר או סג	 שר לא יהיה יושב ראש הכנסת   )ד(    

  .או סג	 ליושב ראש הכנסת
  

נתפנתה משרתו של יושב ראש   )1(  )ה(    
 21בתו0 , תבחר הכנסת, הכנסת
בדר0 , שב ראש חדשיו, ימי$

נתפנתה ; )א(הקבועה בסעי- קט	 
 ,משרה של סג	 ליושב ראש הכנסת

רשאית הכנסת לבחור חבר כנסת 
  .בדר0 האמורה, אחר במקומו
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הושעה סג	 ליושב ראש הכנסת   )2(      
רשאית הכנסת לבחור , מכהונתו

חבר כנסת אחר במקומו בדר0 
ועל א- האמור ברישה , האמורה

הוא יכה	 כסג	 , )ג(של סעי- קט	 
ליושב ראש בתקופת ההשעיה 

  .בלבד
 

סייגי� לבחירת 
יושב ראש הכנסת 

או סג� ליושב 
ראש הכנסת 

' תיקוני� מס(
105 ,107, 115 ,  

120�ו( 

 הוועדה �וכל עוד לא נבחרה , ועדת הכנסת  )א(  .3
לפי הצעה של , רשאית לקבוע, המסדרת

כי חבר , א$ מונתה, ועדת האתיקה
ה מועמד לתפקיד יושב הכנסת לא יהי

ראש הכנסת או סג	 ליושב ראש הכנסת 
  :בהתקיי$ אחד מאלה

 
היוע. המשפטי לממשלה מסר   )1(      

עותק של כתב אישו$ נגדו כאמור 
או , לחוק החסינות) א(4בסעי- 

שמתקיימי$ נגדו הליכי$ פליליי$ 
לחוק ) א(7כהגדרת$ בסעי- 

, ) הליכי$ פליליי$�להל	 (הכנסת 
 $ נקבע כי תהיה לווזאת בי	 א

  חסינות בפני די	 פלילי ובי	 א$ 
החליטה ועדת הכנסת שחבר ; לאו

הכנסת לא יהיה מועמד לפי פסקה 
תהיה החלטתה בתוק- כל עוד , זו

לא הסתיימו ההליכי$ הפליליי$ 
וא$ נקבע שתהיה לו , בעניינו

 בכל �חסינות בפני די	 פלילי 
תקופת כהונתה של אותה כנסת או 

רה יותר שקבעה לתקופה קצ
  ;הוועדה

  
חבר הכנסת הורשע בפסק די	 סופי   )2(      

בי	 בהיותו חבר , בעבירה פלילית
וטר$ חלפו , הכנסת ובי	 לפני כ	

עשר שני$ מיו$ שפסק הדי	 נעשה 
גמר לרצות את סופי או מיו$ ש

  .לפי המאוחר, עונשו
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  ועדת הכנסת לא תקבע כאמור בסעי-   )ב(    
תנה לחבר הכנסת אלא לאחר שנ, )א(קט	 

  .הזדמנות להשמיע את דברו
 

הליכי הדיו	 בוועדת הכנסת ובוועדת   )ג(    
בתו0 , בכל אחת מה	, האתיקה יסתיימו

  .שבוע
  

קבעה ועדת הכנסת כי חבר הכנסת   )1(  )ד(    
רשאי חבר , לא יהיה מועמד כאמור

לערער על ,  שעות48בתו0 , הכנסת
  .לפני הכנסתההחלטה 

 
 שעות 48כנסת ייער0 בתו0 הדיו	 ב  )2(      

ממועד הגשת הערעור או ביו$ 
הקרוב שבו נית	 לקיי$ ישיבת 
כנסת בהתא$ להוראות סעי- 

המערער ; לפי המאוחר, )א(19
 וכ	 רשאי נמק את ערעורורשאי ל

הוא להניח מסמכי$ הנוגעי$ 
 יושב ;לערעור על שולח	 הכנסת

 שיברשאי להראש ועדת הכנסת 
  סגרתבמכל אחד מה$ , לערעור

,  דקות15 זמ	 שלא תעלה על
  .לא דיו	והכנסת תחליט ב

  
ההצבעות בוועדת הכנסת ובכנסת יהיו   )ה(    

  .גלויות
 

השעיה מכהונה 
מחמת עבירה לפי 

 לחוק 7סעי" 
 ני�תיקו( הכנסת

   115, 105' מס
120�ו(  

הושעה יושב ראש הכנסת או סג	 ליושב   )א( .4
, נקבעו סייגי$ לכהונתואו ש ,ראש הכנסת
,  לחוק הכנסת7 סעי- לפי הוראות

תסתיי$ ההשעיה או יבוטלו הסייגי$ ע$ 
המזכה אותו או שאינו , מת	 פסק די	 סופי

 וא$ נקבע, קובע שיש ע$ העבירה קלו	
 ע$ �שתהיה לו חסינות בפני די	 פלילי 

, תו$ תקופת כהונתה של אותה כנסת
לפי הצעת , והכל א$ לא קבעה הכנסת

קצרה יותר להשעיה תקופה , ועדת הכנסת
  .או לסייגי$
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הציעה ועדת הכנסת לכנסת להשעות   )ב(    
מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סג	 
ליושב ראש הכנסת או לקבוע סייגי$ 

את יציג יושב ראש ועדת הכנסת , לכהונתו
חבר , פני הכנסתלועדת הכנסת הצעת 

, הכנסת שההצעה נוגעת אליו רשאי להשיב
מ	 שלא תעלה על כל אחד מה$ במסגרת ז

  .והכנסת תחליט בלא דיו	, ות דק15
  

התפטרות יושב 
ראש הכנסת או 
סג� ליושב ראש 

תיקו� (הכנסת 
 )105' מס

יושב ראש הכנסת רשאי להתפטר   )1(  )א(  .5
מכהונתו על ידי הנחת כתב 

ביקש ; התפטרות על שולח	 הכנסת
היושב ראש להתפטר בפגרת הכנסת 
 ולא התקיי$ כינוס מיוחד של

ימסור את כתב התפטרותו , הכנסת
למזכיר הכנסת שיביאו מיד לידיעת 

  .חברי הכנסת
 

כהונתו של יושב ראש הכנסת   )2(      
 שעות 48שהתפטר נפסקת כעבור 

 לאחר שכתב ההתפטרות הונח על
שולח	 הכנסת או נמסר למזכיר 

זולת א$ חזר בו , לפי העניי	, הכנסת
  .מהתפטרותו קוד$ לכ	

  
ראש הכנסת שהניח או מסר יושב   )3(      

רשאי למסור , כתב התפטרות
לכנסת הודעה על הסיבות 

  .להתפטרותו
 

סג	 ליושב ראש הכנסת רשאי   )1(  )ב(    
להתפטר מכהונתו במסירת כתב 

  .התפטרות ליושב ראש הכנסת
  

כהונתו של סג	 ליושב ראש הכנסת   )2(      
 שעות 48שהתפטר נפסקת כעבור 

ר לאחר שכתב ההתפטרות נמס
זולת א$ חזר , ליושב ראש הכנסת

  .בו מהתפטרותו קוד$ לכ	
  

יושב ראש הכנסת ימסור הודעה   )3(      
לכנסת על התפטרותו של סג	 ליושב 

  .ראש



  
  

 7

תפקידי יושב 
ראש הכנסת וסג� 

ליושב ראש 
תיקוני� (הכנסת 

  )107, 105' מס

, יושב ראש הכנסת ינהל את ענייני הכנסת  )א(  .6
על ,  ישמור על כבודה,ייצג אותה כלפי חו.

הוא ; הסדר בישיבותיה ועל קיו$ תקנונה
ובכלל , ישב ראש בישיבות הכנסת וינהל	

זה יקבע את תוצאות ההצבעות וכ	 ימלא 
  .כל תפקיד המוטל עליו לפי די	

 
יושב ראש הכנסת אחראי על הכנתו   )ב(    

אושרה הצעת ; וביצועו של תקציב הכנסת
ה התקציב השנתי של הכנסת בקריא

הראשונה במסגרת הצעת חוק התקציב 
תועבר לדיו	 בוועדה המשותפת , השנתי

  של ועדת הכנסת וועדת
  

לחוק ) ב(11הכספי$ האמורה בסעי-       
ההצעה תובא לקריאה ; יסודות התקציב

השנייה ולקריאה השלישית במסגרת 
  .השנתי הצעת חוק התקציב

  
יושב ראש הכנסת אחראי על מינהל   )ג(    

  . מזכירות הכנסתהכנסת ועל
  

בכהונתו כנשיא המדינה בפועל כאמור   )ד(    
, נשיא המדינה: יסוד�לחוק) א(23בסעי- 

לא ינהל יושב ראש הכנסת את ישיבות 
אלא א$ כ	 החליטה ועדת הכנסת , הכנסת
  .אחרת

 
יושב ראש הכנסת לא יהיה חבר בוועדה   )ה(    

, פרט לוועדת הפירושי$, מוועדות הכנסת
הוא להשתת- בדיוני כל אחת ואול$ רשאי 

  .מוועדות הכנסת
  

מזמ	 , יושב ראש הכנסת רשאי למסור  )ו(    
את ניהול ישיבת הכנסת או כל , לזמ	

, תפקיד מתפקידיו שנקבעו בתקנו	 זה
למעט תפקידיו לפי סעיפי$ , לאחד הסגני$

  ).ג(�ו) ב(קטני$ 
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הממלא את , לסג	 ליושב ראש הכנסת  )ז(    
 הכנסת כאמור מקומו של יושב ראש

או שיושב , ת לחוק משכ	 הכנס29בסעי- 
ראש הכנסת אצל לו מסמכויותיו כאמור 

או המנהל את , לחוק האמור) א(30 בסעי-
הכנסת או הממלא אחד מתפקידי  ישיבת

כל , באותו מעמד, יהיו, יושב ראש הכנסת
החובות והסמכויות הנתונות ליושב ראש 

  .הכנסת
  

ת לא יהיה יושב סג	 ליושב ראש הכנס  )ח(    
  .ראש ועדת הכנסת או ממלא מקומו

  
לגבי יושב ראש הכנסת וסגניו תפורס$ הודעה   . 7

  :ברשומות מטע$ הכנסת בענייני$ אלה
  

ות פרסו� ברשומ
לעניי� יושב ראש 

הכנסת וסגניו 
  )105' תיקו� מס(

  
השעיה או סיו$ כהונתו של יושב , בחירה  )1(  

ש ראש הכנסת או של סג	 ליושב רא
  ;1הכנסת

  
כהונת סג	 ליושב ראש הכנסת כיושב ראש   )2(    

: יסוד�א לחוק20הכנסת בפועל לפי סעי- 
  .הכנסת

  
  

  סיעות: שניפרק 
  

, הסיעות בכנסת
שמותיה� וסדר� 

 )106' תיקו� מס(

סיעה בכנסת היא רשימת , לעניי	 תקנו	 זה  )א(  .8
; מועמדי$ שמתוכה נבחרו חברי$ לכנסת

יהא כמספר המועמדי$ מספר חברי הסיעה 
  .שנבחרו

  

                                                 
' עמ, א"התשע; 3255' עמ, ע"פ התש"י: �18ר וסגני$ בכנסת ה"הודעה על בחירת יו 1

1406 ,2014 ,6152.  
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שמה של סיעה יהא ככינויה של   )1(  )ב(    
רשימת המועמדי$ שמתוכה נבחרו 

ואול$ הסיעה ; חברי הסיעה לכנסת
, רשאית להודיע ליושב ראש הכנסת

כי ,  ימי$ מיו$ כינוס הכנסת15בתו0 
ש$ הסיעה יכלול חלק מהכינוי בלבד 

שנשאה  האותיות או את האות או
ועמדי$ בבחירות לאותה רשימת המ

  .כנסת
  

 לחוק 59התפלגה סיעה לפי סעי-   )2(      
תקבע ועדת הכנסת את ש$ , הכנסת

הסיעה החדשה ; הסיעות החדשות
  שבה רוב חברי הסיעה 

י0 לשאת רשאית להמש, שהתפלגה
 לסיעות וא$ התפלגה, את ש$ הסיעה
 תיחשב הסיעה החדשה �שוות בגודל	 

בראש שעמה נמנה חבר הכנסת שעמד 
כסיעה , רשימת המועמדי$ לכנסת

חדל חבר הכנסת ; שבה רוב החברי$
נסת או האמור לכה	 כחבר הכ

יבוא �להימנות ע$ הסיעה שהתפלגה 
אחריו באותה  הבאבמקומו לעניי	 זה 
  .רשימת מועמדי$

  
מזכיר הכנסת יערו0 רשימה של סיעות   )ג(    

בסדר יורד לפי מספר החברי$ בכל , הכנסת
של סיעות שבה	 מספר שווה סדר	 ; סיעה

  �של חברי$ יהיה 
  

בי	 סיעות שהשתתפו בחלוקת   )1(      
 לפי מספר �המנדטי$ לאותה כנסת 

  ;הקולות שקיבלה כל סיעה בבחירות
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בי	 סיעות חדשות שנוצרו כתוצאה   )2(      
 תיחשב �מהתפלגות סיעה אחת 

הסיעה החדשה שעמה נמנה חבר 
הכנסת שעמד בראש רשימת 

,  לכנסת כסיעה הגדולההמועמדי$
וא$ חדל לכה	 כחבר הכנסת או 

 הבא �להימנות ע$ הסיעה שהתפלגה 
  ;אחריו באותה רשימת מועמדי$

  
בי	 סיעות שאחת מה	 לפחות הוקמה   )3(      

כנסת בשל  כסיעה חדשה באותה
 לפי �התפלגות או מיזוג של סיעות 

מספר הקולות שקיבלה כל סיעה 
 בבחירות כשהוא מחולק במספר

ומוכפל במספר , המנדטי$ שקיבלה
ולעניי	 סיעה  ,חברי הסיעה החדשה

 לפי מספר הקולות שקיבלה �חדשה 
הסיעה שהיו חברי$ בה חברי הסיעה 

  .החדשה לפני השינוי בהרכב הסיעתי
  

יושב ראש 
תיקו� (הסיעה 

  )106' מס
  

 

ורשאית , כל סיעה תבחר יושב ראש לסיעה  )א(  .9
ותודיע את , היא לבחור לו ממלא מקו$

הסיעה רשאית ; שמ$ ליושב ראש הכנסת
את היושב ראש ואת , בכל עת, להחלי-

  .ממלא מקומו
 

כל עוד לא הודיעה הסיעה ליושב ראש   )ב(    
יראו ,  שמו של יושב ראש הסיעהעלהכנסת 

את חבר הכנסת שעמד בראש רשימת 
וא$ , המועמדי$ לכנסת כיושב ראש הסיעה

ימנות ע$ חדל לכה	 כחבר הכנסת או לה
 הבא אחריו באותה רשימת �אותה סיעה 

  .מועמדי$
  

, הודעות חתומות בידי יושב ראש הסיעה  )ג(    
ממלא מקומו או חבר הסיעה שהיושב ראש 

ייחשבו הודעות , בסדר זה, הסמיכו לכ0
אלא א$ כ	 הודיעו רוב חברי , מטע$ הסיעה
  . הסיעה אחרת
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  :אלה טעוני$ אישורה של ועדת הכנסת  )א(  .10
 

ת שינויי� בסיעו
'  מסתיקוני�(

מיזוג סיעות או , התפלגות סיעות  )1(      )108� ו106
לחוק ' פרישה מסיעה לפי פרק י

  ;הכנסת
  

או מת	 ש$ , שינוי ש$ של סיעה  )2(      
לסיעה חדשה שנוצרה כתוצאה 

  ;מהתפלגות או ממיזוג של סיעות
  

  ;שינוי במספר חבריה של סיעה  )3(      
  

השתייכותו הסיעתית של חבר הכנסת   )4(      
שהחל לכה	 בכנסת לאחר שהתפלגה 
הסיעה שבה היו חברי$ חברי רשימת 

א$  שמו את המועמדי$ שכללה
או ) 1(התפלגה לפי הוראות פסקאות 

א- א$ ,  לחוק הכנסת59של סעי- ) 3(
) 2(התפלגה ג$ לפי הוראות פסקה 

 בהתא$ להוראות ,לסעי- האמור
  :אלה
  

ר הכנסת ימסור לוועדת חב  )א(        
, הכנסת הודעה אחת בלבד

 שעות מעת 24בתו0 , בכתב
בדבר , היותו לחבר הכנסת

 הסיעה שאליה הוא מבקש
ובלבד שבי	 חבריה יש , להשתיי0

מי שנמנה ע$ רשימת 
והאישור , המועמדי$ האמורה

  ;יינת	 בהתא$ להודעתו
  

לא מסר חבר הכנסת הודעה   )ב(        
תקבע , )א(כאמור בפסקת משנה 

ועדת הכנסת כי הוא משתיי0 
לסיעה שבה רוב החברי$ שנמנו 
, ע$ רשימת המועמדי$ האמורה

וא$ היו כמה סיעות שבה	 
מספר שווה של חברי$ שנמנו 

 לסיעה �רשימת המועמדי$  ע$
חבר הכנסת שעמד  שעמה נמנה

  וא$,  רשימת המועמדי$בראש
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חדל לכה	 כחבר הכנסת או           
 הבא � עהלהימנות ע$ אותה סי

אחריו באותה רשימת 
  .מועמדי$

  
השתייכותו הסיעתית של חבר   )5(      

הכנסת שהחל לכה	 בכנסת לאחר 
שהתפלגה הסיעה שבה היו חברי$ 
חברי רשימת המועמדי$ שכללה את 

 א$ התפלגה לפי הוראות, שמו
,  לחוק הכנסת59של סעי- ) 2(פסקה 

  :בהתא$ להוראות אלה
  

  

    

 כי חבר ועדת הכנסת תקבע  )א(  
הכנסת משתיי0 לסיעה 
המייצגת את המפלגה 
שהשתייכותו אליה צוינה 

לחוק ) 2(59בהסכ$ לפי סעי- 
  ;הכנסת

  
  

    

על א- האמור בפסקת משנה   )ב(  
  מסר חבר הכנסת , )א(

, בכתבלוועדת הכנסת הודעה 
 שעות מעת היותו 24בתו0 

 כי הוא מבקש, לחבר הכנסת
להשתיי0 לסיעה המייצגת 

ישה את ההסכ$ מפלגה שהג
לחוק הכנסת ) 2(59לפי סעי- 

ה הסיעה האמורה באותה ואינ
 האישור יינת	 ,פסקת משנה

ובלבד שה	 , בהתא$ להודעתו
אמור  הסיעה שאליה היה

) א(להשתיי0 לפי פסקת משנה 
וה	 הסיעה שאליה הוא מבקש 

 מסרו לוועדת, להשתיי0
את ,  שדנה בעניי	לפני, הכנסת

  .הסכמת	 לבקשתו
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ליושב , יושב ראש ועדת הכנסת יודיע לכנסת  )ב(   
ליושב ראש ועדת הבחירות , ראש הכנסת

אישור שנית	  המרכזית ולחשב הכנסת על
ויפרס$ עליו הודעה ) א(לפי סעי- קט	 

  . ברשומות
  

  )ג(   
  

לחבר הכנסת שוועדת הכנסת קבעה כי פרש 
,  לחוק הכנסת61מסיעתו כאמור בסעי- 
, ו	 זה מעניק לסיעהיהיו כל הזכויות שתקנ

אמו	 �אי למעט הזכות להציע הבעת
ולהודיע  ,לקבל חדר סיעה במשכ	, בממשלה

הודעות בשל אי השתתפות בדיו	 או 
  .בהצבעה

  
עבודת הסיעות 

תיקו� (בכנסת 
  )106' מס

כל סיעה רשאית לקבל חדר במשכ	 הכנסת   )א( .11
בהתחשב בגודל	 של , לצורכי עבודתה

עומדות לרשות הסיעות ובאפשרויות ה
  .הכנסת

 
מענה של הסיעה יהיה חדרה במשכ	   )ב(    

, כל סיעה תודיע למזכיר הכנסת; הכנסת
, על מענה וכתובת דואר אלקטרוני, בכתב

לצור0 מסירת הודעות לסיעה בימי$ שבה$ 
  ;מליאת הכנסת אינה מתכנסת
, יראו הודעה שנמסרה לאחד המעני$ כאמור

  .כהודעה מספקת
  

כהגדרתו , פרלמנטרי של סיעההצוות ה  )ג(    
זכאי להיתרי כניסה , בחוק מימו	 מפלגות

בכפו- להוראות חוק משכ	 , למשכ	 הכנסת
במספר שיקבע יושב ראש הכנסת , הכנסת

  .בהתחשב בגודלה של הסיעה
  

  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 14

  חברי הכנסת: פרק שלישי
  

מע� והודעות 
  )106' תיקו� מס(

בר הכנסת למזכיר יודיע ח, ע$ היבחרו  )א( .12
על מספר הטלפו	 שלו וכ	 , בכתב, הכנסת
מספר פקסימילה וכתובת דואר , על מע	

לצור0 מסירת מסמכי$ מאת , אלקטרוני
וכ	 יודיע על כל שינוי בפרטי$ , הכנסת

יראו מסירת מסמכי$ או מת	 ; אלה
 ,כהודעה מספקת, כאמור, הודעה בטלפו	

ואול$ בימי$ שבה$ מליאת הכנסת 
 יראו הנחת מסמ0 על שולח	 ,מתכנסת

הכנסת או מסירתו בחדרו של חבר הכנסת 
  .כהודעה מספקת, במשכ	 הכנסת

  
חבר הכנסת הנוסע לחו. לאר. חייב   )ב(    

 ולציי	, להודיע על כ0 ליושב ראש הכנסת
 את מקו$, את זמ	 שהותו בחו. לאר.

  .הימצאו ואת מספר הטלפו	 באותו מקו$
  

השתתפות 
תיקו� ( בישיבות

  )106' סמ
  

חבר הכנסת יתמיד כמיטב יכולתו בהשתתפות   .13
בישיבות הכנסת ובישיבות הוועדות שהוא חבר 

  .בה	
  

חתימת חבר 
תיקו� ( הכנסת

  )106' מס
  

, מסמ0 שחבר הכנסת מגישו בכתב לפי תקנו	 זה  .14
הוראה זו לא ; ייחת$ בידי חבר הכנסת אישית

תחול על מסמ0 המוגש רק באמצעות המערכת 
  .וחשבת בכנסתהממ

  
משלוח כתב 

התפטרות לפי 
� לחוק40סעי" 
 הכנסת: יסוד

  )106' תיקו� מס(

כתב התפטרות של חבר הכנסת שנבצר ממנו   .15
יישלח באחת , להגישו אישית ליושב ראש הכנסת

  :לפי העניי	, מדרכי$ אלה
  

 באמצעות מי שיושב ראש הכנסת �באר.   )1(    
תב שיאשר על גבי כ, הסמיכו לכ0 בכתב

ההתפטרות כי חבר הכנסת מסרו אישית 
  ;לידיו ויציי	 את מועד המסירה
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  : באחת מאלה�מחו. לאר.   )2(    
  

בפקסימילה או בדואר אלקטרוני   )א(      
ובלבד , הכולל כתב התפטרות סרוק

 שחבר הכנסת המתפטר שוחח ע$
יושב ראש הכנסת בסמו0 למשלוח 

  ;כתב ההתפטרות ווידא את קבלתו
  

על ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי של   )ב(      
ישראל שיאשר על גבי כתב 
ההתפטרות כי חבר הכנסת מסרו 
אישית לידיו ויציי	 את מועד 

  .המסירה
  

הודעה על 
חילופי� של 
 חברי כנסת

 )106' תיקו� מס(

יודיע יושב , נתפנתה משרתו של חבר הכנסת  )א( .16
ראש הכנסת בכתב לחבר הכנסת שבא 

: יסוד� לחוק43כאמור בסעי- , ובמקומ
  .על תחילת כהונתו בכנסת, הכנסת

  
הודעה מטע$ הכנסת על חילופי$ של חברי   )ב(    

  .כנסת תפורס$ ברשומות
  

 הצהרת אמוני�
  )106' תיקו� מס(
  

קרא יושב ראש הישיבה לחבר הכנסת להצהיר   .17
, אמוני$ והצהיר חבר הכנסת שלא כלשו	 החוק

ר הכנסת לא הצהיר אמוני$ יקבע היושב ראש שחב
הכנסת : יסוד� לחוק16ויחולו לגביו הוראות סעי- 

  .כאילו לא הצהיר אמוני$
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  עבודת הכנסת: 'חלק ג
  

  ישיבות: פרק ראשו�
  

 מועדי הכנסי�
  )107' תיקו� מס(

לאחר התייעצות ע$ סגניו , יושב ראש הכנסת .18
שבה$ יקבע את המועדי$ , ובאישור ועדת הכנסת

בכפו- לאמור , ייפתחו ויסתיימו כנסי הכנסת
  . לחוק הכנסת9בסעי- 

 
 ישיבות הכנסת

 )107' תיקו� מס(
' ג�ו' הכנסת תקיי$ ישיבות בימי$ ב  )1(  )א(  .19

החל ' וביו$ ד, 16:00החל בשעה 
, יושב ראש הכנסת; 11:00בשעה 

רשאי לשנות , באישור ועדת הכנסת
ה לבטל ישיב, את זמניה של ישיבה

בי	 �ולקבוע ישיבה נוספת ואת זמניה 
באחד הימי$ האמורי$ ובי	 ביו$ 

ישראל  אחר שאינו מועד ממועדי
לפקודת ) א(א18המפורטי$ בסעי- 

  .סדרי השלטו	 והמשפט
  

יושב ראש הכנסת רשאי לקבוע   )2(      
  .הפסקה במהלכה של ישיבת הכנסת

     
 עראה יושב ראש הכנסת כי התרחש אירו  )ב(    

יבות יוצאת דופ	 המחייב את בעל חש
כינוס הכנסת לישיבה דחופה החורגת 

לאחר , רשאי הוא, מסדר היו$ השבועי
, התייעצות ע$ יושב ראש ועדת הכנסת

,  כאמורעלכנס את הכנסת לדיו	 באירו
  .והוא יקבע את סדרי הדיו	 בישיבה

  
יושב ראש הכנסת רשאי לקבוע ישיבה   )ג(    

סדרי הדיו	 והוא יקבע את , לציו	 מאורע
  .בה

 
בכל ישיבה של הכנסת ובמש0 כל   )ד(    

יהיה נוכח לפחות אחד משרי , הישיבה
  .הממשלה
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פתיחת מושב 
 הכנסת

' תיקוני� מס(
107 ,113   

119�ו( 

נשיא המדינה רשאי לפתוח את ישיבת   )א( .20
, הכנסת הראשונה בכל מושב של הכנסת

וישא דברי$ מיד אחרי יושב ראש 
  .הכנסת

 
פתח נשיא המדינה את ישיבת הכנסת   )ב(    

ימסור ראש , )א(כאמור בסעי- קט	 
הודעה על פעילות , מיד אחריו, הממשלה

הממשלה בתקופה שחלפה מאז המושב 
הקוד$ ועל תכניות הממשלה למושב 

לא פתח נשיא המדינה את ; הקרוב
יפתח ראש הממשלה את , ישיבת הכנסת

על הודעת ראש ; הישיבה בהודעה כאמור
משלה יתקיי$ דיו	 סיעתי והכנסת המ

  .תצביע עליה
  

 אמו	�אידנה הכנסת בהצעה להביע   )ג(    
, בממשלה ביו$ פתיחת מושב הכנסת

תנומק ההצעה אחרי הודעת ראש 
 יתקיי$ דיו	 סיעתי משולב ,הממשלה

ובסופו תצביע הכנסת על  בשני הנושאי$
הודעת ראש הממשלה ולאחר מכ	 על 

  .ממשלהאמו	 ב�ההצעה להביע אי
  

כינוס הכנסת 
 בתקופת הפגרה

 )107' תיקו� מס(

 חברי הכנסת הדורשי$ לכנס את 25  )א( .21
בהתא$ לסעי- , הכנסת בתקופת הפגרה

רשאי$ לפרט , לחוק הכנסת) ב(9
; בדרישת$ נושא אחד או שני נושאי$

יושב ראש הכנסת יעמיד את הנושאי$ על 
כהצעות לסדר , סדר יומה של הישיבה

 באמור כדי למנוע מיושב ראש אי	; היו$
הכנסת להעמיד על סדר יומה של אותה 
, ישיבה נושא אחד או שני נושאי$ נוספי$

  .  חברי כנסת אחרי25$לפי דרישת$ של 
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 חברי הכנסת לכנס את הכנסת 25דרשו   )ב(    
אי	 ה$ יכולי$ , )א(כאמור בסעי- קט	 

לבקש להוסי- נושאי$ לאותה ישיבה של 
, שאי יושב ראש הכנסתואול$ ר, הכנסת

לשנות נושא שפירטו , לפי בקשת$
  ובלבד שביקשו זאת לפחות, בדרישת$

הכנסת ; שעות לפני פתיחת הישיבה 36
לא תדו	 בנושא שלא פורט בדרישת$ של 

  . חברי הכנסת25
  

רשאי$ , בישיבה של הכנסת לפי סעי- זה  )ג(    
לנמק שני חברי כנסת בלבד כל הצעה 

זמ	 שלא תעלה על במסגרת , לסדר היו$
  . דקות לכל אחד מה10$
  

 חברי הכנסת לכנס את הכנסת 61דרשו   )ד(    
�איבתקופת הפגרה לדיו	 בהצעה להביע 

יקבע יושב ראש הכנסת ,  בממשלהאמו	
את הישיבה במועד שלא יקד$ משבעה 
ימי$ ולא יאוחר מעשרי$ ואחד ימי$ 

לא יובאו , לעניי	 זה; לאחר יו$ הדרישה
$ מועדי ישראל המפורטי$ במניי	 הימי

לפקודת סדרי השלטו	 ) א(א18בסעי- 
  .והמשפט

  
 נאומי� במליאה

  )107' תיקו� מס(
: אלה רשאי$ לשאת דברי$ במליאת הכנסת  .22

וכ	 , שרי$ שאינ$ חברי הכנסת, חברי הכנסת
יושב ; נשיא המדינה בהתא$ להוראות כל די	

רשאי , באישור ועדת הכנסת, ראש הכנסת
ראש ממשלה או , או$ ג$ ראש מדינהלהזמי	 לנ

לאומי �וכ	 ראש ארגו	 בי	, פרלמנט זר ראש
וה$ יהיו רשאי$ לנאו$ , שישראל חברה בו

.בשפת$
1

  
  

                                                 
 �החלטת ועדת הכנסת ( נא$ במליאה נשיא הפרלמנט האירופי 15.6.11ביו$  1

 �החלטת ועדת הכנסת ( נא$ במליאה נשיא קרואטיה 15.2.12ביו$ ; )14.6.11
13.2.12(  
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נאו� בכורה 
 ונאו� פרידה

  )107' תיקו� מס(

חבר הכנסת שהחל לכה	 בכנסת ולא   )א(  .23
, כיה	 קוד$ לכ	 כחבר הכנסת או כשר

רשאי לשאת נאו$ בכורה באחת 
  .יבות לאחר שהצהיר אמוני$היש
  

יושב ראש הכנסת רשאי לאפשר לחבר   )ב(    
הכנסת שהתפטר מכהונתו לשאת נאו$ 

לאחר שהגיש את כתב , פרידה
ההתפטרות ולפני שהתפטרותו נכנסה 

ובלבד שבתקופה זו התקיימה , לתוק-
  .ישיבה של הכנסת

 
שר או סג	 שר שנמסרה לכנסת הודעה על   )ג(    

) 6)(א(9כאמור בסעי- , הפסקת כהונתו
רשאי לשאת נאו$ , לחוק הממשלה) 8(או 

 לעניי	 הפסקת כהונתו בישיבה שבה
ובלבד שהוא מכה	 , נמסרה ההודעה

  .כחבר הכנסת במועד הישיבה
  

יושב ראש הכנסת יקבע את המועד   )ד(    
סעי- לנשיאת נאומי$ בהתא$ להוראות 

  .ואת מסגרת הזמ	 לכל נאו$, זה
  

ציו� זכר� של 
תיקו�  (פטרי�נ

 )107' מס

נפטר חבר הכנסת לשעבר תכבד הכנסת   )א( .24
את זכרו בקימה באחת הישיבות 

יושב ראש הכנסת ; הסמוכות לפטירתו
שא דברי$ לזכר הנפטר והוא רשאי יי

לאפשר לחברי כנסת נוספי$ לשאת 
  .במספר ובמסגרת זמ	 שיקבע, דברי$

 
 ,חבר הכנסת או שר, ר נשיא המדינהנפט  )ב(    

או נפטר נשיא המדינה , עת כהונתוב
יושב ראש הכנסת לשעבר או , ברלשע
תקיי$ הכנסת , ממשלה לשעבר הראש

; את זכרו בקימהישיבה לזכרו ותכבד 
יושב ראש הכנסת יפתח את הישיבה 

לחברי  הנפטר ויאפשר בדברי$ לזכר
במספר , כנסת נוספי$ לשאת דברי$

  .ובמסגרת זמ	 שיקבע
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  סדר היו�: פרק שני
  

היו�  סדר
 השבועי

' תיקוני� מס(
112� ו108( 

לא יאוחר מיו$ , מזכיר הכנסת יפרס$  )א( .25
את רשימת , הישיבה האחרו	 בכל שבוע

  .הנושאי$ שעל סדר יומה של הכנסת
  

יושב ראש הכנסת יקבע בתחילת כל שבוע   )ב(    
את סדר היו$ השבועי המפורט של הכנסת 

ישיבתה ויציגו ב, בהתא$ להוראות סעי- זה
מזכיר ; השבועית של נשיאות הכנסת

את , לאחר ישיבת הנשיאות, הכנסת יפרס$
  .סדר היו$ שנקבע

  
: סדר היו$ של ישיבות הכנסת ייפתח באלה  )ג(    

אמו	 � בהצעות להביע אי�' ביו$ ב
 בנאומי$ בני �וא$ לא הוגשו , בממשלה

 �' וביו$ ד, בנאומי$ בני דקה �' ביו$ ג, דקה
  .ילתות דחופותבתשובות לשא

  
יושב ראש הכנסת יקבע את סדר היו$   )1(  )ד(    

של הכנסת כ0 שישיבות הכנסת 
יוקדשו לדיוני$ בהצעות ' ג�ו' בימי$ ב

הממשלה ולדיוני$ בהצעות חוק של 
, חברי הכנסת בקריאה הראשונה
, בקריאה השנייה ובקריאה השלישית

תוקדש לדיו	 ' וישיבת הכנסת ביו$ ד
ברי הכנסת בהצעות חוק של ח

המובאות לדיו	 מוקד$ ובהצעות 
תשובות לשאילתות יכול ; לסדר היו$

  .שיינתנו בכל אחת מישיבות הכנסת
 

רשאי יושב , )1(על א- האמור בפסקה   )2(      
ראש הכנסת להעמיד על סדר יומה של 
הכנסת דיו	 בהצעות חברי הכנסת 

', ג�ו' כאמור באותה פסקה בימי$ ב
', ה ביו$ דודיו	 לפי בקשת הממשל

ובלבד שנושא שהועמד כאמור על סדר 
היו$ יידו	 לאחר הנושאי$ שנקבעו 

על כ0 הודעה ו, )1(לדיו	 לפי פסקה 
תימסר לחברי הכנסת לפני תחילת 

  . בוהדיו	
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יושב ראש הכנסת רשאי לקבוע סדר יו$   )ה(    
, )ד(�ו) ג(החורג מהוראות סעיפי$ קטני$ 
 לרבות, בנסיבות שבה	 הדבר מתחייב

בשבוע שבו לא מתקיימות שלוש ישיבות 
בשבוע שבו הכנסת דנה , רגילות של הכנסת

בהצעת חוק התקציב השנתי או בהצעות 
ובשבוע האחרו	 של כנסי , החוק הנלוות לה

  .הכנסת
  

הודעה על הנחה 
על שולח� 

תיקו�  (הכנסת
 )108' מס

מזכיר הכנסת או סג	 למזכיר הכנסת ימסור  .26
ר המסמכי$ הודעה בדב, תהבמהל0 ישיב, לכנסת

 .שהונחו על שולח	 הכנסת

  
  סדרי הדיו�: פרק שלישי

 
 .הדיוני$ בכנסת ה$ סיעתיי$ או אישיי$  )א(  .27

   
צורת הדיו� 

'  מסני�תיקו(
  :הדיו	 באלה יהיה סיעתי  )ב(   )113� ו108

  
  ;כינו	 הממשלה או התפטרותה  )1(      

  
  ;32לפי סעי-  הודעת הממשלה  )2(      

  
  ;אמו	 בממשלה�הבעת אי  )3(      

  
דיו	 בהשתתפות ראש הממשלה   )4(      

: יסוד�לחוק) ב(42לפי סעי- 
  .הממשלה

  
   �בדיו	 סיעתי   )א( .28

  
הנוהל בדיו� 
סיעתי ובדיו� 

תיקו� (אישי 
  )108' מס

ועדת הכנסת תקבע את מסגרת   )1(    
  ;הזמ	 שיוקדש לדיו	

 
כל סיעה תקבע את שמות חבריה   )2(      

, ישתתפו בדיו	 ואת סדר הופעת$ש
ובלבד שמסגרת הזמ	 לכל נוא$ 

  ;לא תפחת משלוש דקות
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מזכיר הכנסת יקבע את סדר   )3(      
, הנואמי$ בי	 הסיעות לפי גודל	

ואול$ חבר הכנסת מסיעתו של 
ראש האופוזיציה ייקרא לנאו$ 
ראשו	 וחבר הכנסת מסיעתו של 
ראש הממשלה ייקרא לנאו$ 

  ;אחרו	
  

חבר הכנסת שנעדר מהישיבה   )4(      
בלי שהודיע , כשהגיע תורו לנאו$

לא יהיה רשאי , על כ0 מראש
א0 סיעתו רשאית , לנאו$ בדיו	

להעביר את מסגרת הזמ	 
  .שהוקצבה לו לחבר אחר מהסיעה

  
  �בדיו	 אישי   )ב(    

  
מסגרת הזמ	 לכל נוא$ תהיה   )1(      

אלא א$ כ	 החליט , שלוש דקות
ל מסגרת זמ	 יושב ראש הכנסת ע

  ;ארוכה יותר
 

כל חבר כנסת רשאי להודיע   )2(      
למזכיר הכנסת על רצונו להשתת- 

ושמו יירש$ ברשימת , בדיו	
הודעה כאמור תימסר ; הנואמי$

ואול$ רשאי , דיו	לפני תחילת ה
הודעה לאחר חבר הכנסת למסור 

שהחל הדיו	 וכל עוד לא הודיע 
יושב ראש הכנסת על סגירת 

  ;הרשימה
  

חבר הכנסת רשאי לבקש לשנות   )3(      
חבר ; את מקומו בסדר הנואמי$

הכנסת שנעדר מהישיבה כשהגיע 
 בלי שהודיע על כ0, תורו לנאו$

לא יהיה רשאי לנאו$ , מראש
  .בדיו	
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פתיחת הדיו� 
וסיכומו 

'  מסתיקוני�(
120� ו108(  

בסעי- העומד על סדר יומה של הכנסת לפי הצעתה  .29
למעט ,  ועדה מוועדות הכנסתשל הממשלה או של
ייפתח הדיו	 ויסוכ$ בהתא$ , דיו	 בהצעות חוק

  :להוראות אלה
  

בנושא שהביאה הממשלה יפתח שר או סג	    )1(    
  ;שר ורשאי הוא לסכ$ את הדיו	

 
בנושא שהביאה ועדה יפתח יושב ראש   )2(    

  ;הוועדה ורשאי הוא לסכ$ את הדיו	
  

 זמ	 שלא תעלה דברי הפתיחה יהיו במסגרת  )3(    
דברי הסיכו$ יהיו במסגרת ; על עשר דקות

  .זמ	 שלא תעלה על חמש דקות
  

הצעה לסדר 
ניהול הישיבה 

או ההצבעה 
  )108' תיקו� מס(

ביקש חבר הכנסת מיושב ראש הישיבה   )א(  .30
רשות להציע הצעה לסדר ניהול הישיבה או 

יחליט היושב ראש א$ לתת , לסדר ההצבעה
 דיבור כדי להעלות את לחבר הכנסת רשות

מסגרת הזמ	 להנמקת הצעה ; הצעתו
  .כאמור לא תעלה על דקה אחת

  
לא תינת	 , במהל0 הצבעה או סדרת הצבעות  )ב(    

  .אלא להצעה לסדר ההצבעה, רשות דיבור
 

יושב ראש הישיבה יכריע בהצעות לפי סעי-   )ג(    
  .זה
  

רשות הדיבור 
של שר או סג� 

 ני�תיקו( שר
  )117, 108' מס

רשאי , המדבר בש$ הממשלה, שר אחד  )א(  .31
לקבל את רשות הדיבור בכל שלב משלבי 

ביקש שר ; הדיו	 ובטר$ החלה ההצבעה
רשאי יושב ראש , נוס- לדבר בש$ הממשלה

במסגרת , הישיבה לתת לו את רשות הדיבור
  .זמ	 שלא תעלה על חמש דקות

  
  ]בטל[  )ב(    

 
ול ג$ לגבי סג	 האמור בסעי- זה לגבי שר יח  )ג(    

שר המבקש לדבר בש$ הממשלה בענייני 
  .המשרד שבו הוא מכה	
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הודעות 
והבעת  הממשלה

 אמו� בממשלה
'  מסני�תיקו(

108 ,110 ,113  
119�ו(  

 הממשלה רשאית בכל עת למסור בכנסת  )א(  .32
לפי  ו,הודעה בלי שתיכלל מראש בסדר היו$

 חברי הכנסת שהוגשה 25דרישת$ של 
כנסת בכתב בתו0 שבוע ליושב ראש ה

  עליה דיו	מויתקיי, מועד מסירת ההודעהמ
  בישיבת הכנסת הרגילה הראשונהוהצבעה

 שאחרי הגשת בתקופת כנס הכנסת
 ויידח, ואול$ לפי בקשת הממשלה, הדרישה

  לישיבת הכנסת הרגילה וההצבעההדיו	
  . שאחריהבתקופת כנס הכנסת

  

  

  

ב ראש הממשלה רשאי להודיע ליוש  )1(  )ב(
ראש הישיבה שהוא יראה בהצבעת 
הכנסת בסעי- העומד על סדר היו$ 

ויודיע , עניי	 של הבעת אמו	 בממשלה
הודיע ; את עמדת הממשלה לגביו

, תתקיי$ הצבעה אחת בלבד, כאמור
ה	 על הסעי- העומד על סדר היו$ וה	 

הוראות ; על הודעת ראש הממשלה
סעי- קט	 זה לא יחולו בהצבעה על 

יו	 מוקד$ והצעה לסדר הצעת חוק בד
  .היו$

  
  

  

הודיע ראש הממשלה כי הממשלה   )2(  
תומכת בסעי- העומד על סדר היו$ 

וזכתה עמדת , או מתנגדת לו
יראו  ,הממשלה לרוב של המשתתפי$

את הממשלה כאילו זכתה באמו	 
לא זכתה עמדת הממשלה ; הכנסת

 יראו אותה כאילו לא �לרוב כאמור 
  .זכתה באמו	 הכנסת

  
דעת סיעה הו

בנושא שאינו 
 הצעת חוק

  )108' תיקו� מס(

רשאית כל סיעה , בדיו	 בנושא שאינו הצעת חוק .33
ע$ , למסור, שלא השתתפה ג$ בדיו	 וג$ בהצבעה

הודעה במסגרת זמ	 שלא תעלה על , סיו$ ההצבעה
  .חמש דקות
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 הודעה אישית
  )108' תיקו� מס(

יושב ראש הישיבה רשאי לאפשר לחבר   )א(  .34
הכנסת למסור הודעה אישית א$ ביקש 

הבנה בקשר �לעשות כ	 לצור0 תיקו	 אי
לדבריו בכנסת או בקשר להאשמה 

נשמעה האשמה ; שהושמעה כלפיו בכנסת
רשאי היושב ראש לאפשר , כלפי סיעה

  .לאחד מחבריה למסור הודעה כאמור
  

חבר הכנסת יעביר את תמצית הודעתו   )ב(    
  .המראש ובכתב ליושב ראש הישיב

  
הודעת חבר הכנסת תימסר בסיו$ הדיו	   )ג(    

בסעי- שבו הושמעו הדברי$ שבשלה$ 
וא$ הסתיי$ הדיו	 , התבקשה ההודעה

במסגרת זמ	 ,  ע$ סיו$ ההצבעה�בהצבעה 
  .שלא תעלה על חמש דקות

 
  

  הצבעות במליאת הכנסת: פרק רביעי
  

 סדר ההצבעה
 )109' תיקו� מס(

ת הכנסת בנושא שעל ע$ סיו$ הדיו	 במליא  )א(  .35
אלא א$ כ	 , סדר היו$ תתקיי$ הצבעה

בנסיבות , החליט יושב ראש הישיבה
והודעה על , על דחיית ההצבעה, מיוחדות

כ0 נמסרה לחברי הכנסת לפני תחילת הדיו	 
לבקשת חבר הכנסת שיז$ או ; בנושא

שהציע את הנושא שעל סדר היו$ או 
רשאי יושב , ובהסכמת הממשלה, בהסכמתו

 הישיבה להחליט כי ההצבעה תידחה ראש
א- א$ לא התקיימו נסיבות מיוחדות 

לחברי  והודעה על כ0 תימסר, כאמור
הכנסת לפני תחילת הדיו	 בנושא או 

  .במהלכו
  

  . יושב ראש הישיבה יקבע את סדר ההצבעה  )ב(    
  

לפני כל הצבעה או סדרת הצבעות יודיע   )ג(    
  .מזכיר הכנסת על ההצבעה בצלצול
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 ופ� ההצבעהא
' תיקוני� מס(

120� ו113, 109( 

חבר הכנסת יצביע באמצעות מערכת   )1( )א( .36
ממקו$ , ההצבעה האלקטרונית

  .מושבו הקבוע בלבד
  

יושב ראש הישיבה רשאי להחליט כי   )2(      
הצבעה המתקיימת כחלק מסדרת 

אלא , הצבעות תתקיי$ בהרמת ידיי$
א$ כ	 נשמעה לכ0 התנגדות של אחת 

  .עותהסי
  

לפי דרישה בכתב של עשרי$ חברי כנסת   )ב(    
תיער0 ,  הממשלהלפחות או לפי דרישת

  :כמפורט להל	הצבעה שמית 
  

מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי   )1(      
וכל , הכנסת לפי סדר ש$ משפחת$

, בזה אחר זה, אחד מחברי הכנסת
וכ	 רשאי , יאמר בקול ר$ את הצבעתו

  ;בעההוא לומר שאינו משתת- בהצ
  

יקרא , לאחר תו$ קריאת השמות  )2(      
מזכיר הכנסת בשנית רק בשמות חברי 
הכנסת שלא הצביעו או שלא אמרו 

כדי , שאינ$ משתתפי$ בהצבעה
  ;שיאמרו את הצבעת$

  
יושב ראש הישיבה ישאל א$ נמצא   )3(      

באול$ המליאה חבר כנסת שהצבעתו 
ומיד , לא נרשמה ויאפשר את הצבעתו

ודיע כי ההצבעה לאחר מכ	 י
  ;הסתיימה

  
מזכיר הכנסת ירשו$ את תוצאות   )4(      

ההצבעה ויעביר	 ליושב ראש הישיבה 
  ;כדי שיודיע	 לכנסת

  
חבר הכנסת שאמר את הצבעתו או   )5(      

אינו , שאמר שאינו משתת- בהצבעה
חבר רשאי לשנות את אמירתו לאחר ש
  .הכנסת הבא אחריו נקרא להצביע
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תוצאות 
תיקו�  (ההצבעה

 )109' מס

בתו$ ההצבעה יודיע יושב ראש הישיבה את   )א(  .37
  .תוצאותיה

  

בהצבעה אלקטרונית חבר הכנסת שהשתת-   )ב(    
וטע	 שהצבעתו לא נקלטה או שביקש 
  ,לשנות את הצבעתו בשל טעות

יושב ראש ; יודיע על כ0 מיד לאחר ההצבעה
והוא יודיע מיד , הישיבה ישקול את הבקשה

ל החלטתו א$ לשנות את על הבקשה וע
  .תוצאות ההצבעה

  
   �בהצבעה בהרמת ידיי$   )ג(    

 

ראה יושב ראש הישיבה כי הצעה   )1(      
שעמדה להצבעה זכתה לרוב או 

אי	 סופרי$ את , נדחתה ברוב
אלא א$ כ	 נקבעה בחוק , הקולות

ואול$ ; דרישה לרוב מסוי$ של קולות
לפני , יושב ראש הישיבה רשאי להודיע

  ;כי הקולות ייספרו,  כלשהיהצבעה
  

החליט יושב ראש הישיבה שתוצאות   )2(      
יורה מיד על , ההצבעה לא היו ברורות

בהרמת ידיי$ או , קיו$ הצבעה נוספת
  .אלקטרונית

  
אי	 ההצעה , היו תוצאות ההצבעה שקולות  )ד(    

  .ואי	 חוזרי$ על ההצבעה, מתקבלת
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  יעוד ישיבות מליאת הכנסתת: חמישיפרק 
  

 פרוטוקול
' תיקוני� מס(

120� ו109(  

 ולבישיבות הכנסת יירש$ פרוטוקול שיכל  )א( .38
, את הנאמר בעל פה, את כל מהל0 הדיוני$

בי	 מעל הדוכ	 או מהמקומות המיועדי$ 
, לכ0 באול$ המליאה ובי	 כקריאת ביניי$

וכ	 , הפרוטוקול; ואת תוצאות ההצבעה
רטות של ההצבעות תוצאות מפו
יפורסמו באתר האינטרנט , האלקטרוניות

  .של הכנסת
  

נאו$ שנישא במליאת הכנסת שלא   )ב(    
יירש$ , 22לפי הוראות סעי- , בעברית

ולפי החלטת , בפרוטוקול בתרגומו לעברית
ייכלל בנספחות לדברי  �מזכיר הכנסת 

  .הכנסת ג$ בשפה שבה נישא
  

 דברי הכנסת
  )109' תיקו� מס(

הפרוטוקול ייער0 בידי עור0 דברי הכנסת   )א( .39
כל חבר כנסת ; ויעמוד לעיו	 חברי הכנסת

שגיאות והשמטות , רשאי לתק	 שיבושי$
חבר ; בדבריו כפי שנרשמו בפרוטוקול

הכנסת הרוצה לתק	 את רישו$ דבריו 
 יעביר את הנוסח המתוק	 של, כאמור

דבריו לעור0 דברי הכנסת בתו0 שבעה 
 שבו הועמד הפרוטוקול ימי$ מהמועד

  .לעיו	 חברי הכנסת
  

דברי "הפרוטוקול הערו0 יפורס$ ב  )ב(    
לדברי הכנסת יצורפו נספחות ; "הכנסת

הכוללי$ מסמכי$ שמזכיר הכנסת או סגנו 
כפי , הודיע כי הונחו על שולח	 הכנסת

  .שיורה מזכיר הכנסת
  

צילו� ישיבות 
תיקו�  (הכנסת

 )109' מס

צולמו ויהיו זמינות לצפייה ישיבות הכנסת י .40
  .באמצעי$ אלקטרוניי$ לציבור הרחב
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  התנהגות במליאת הכנסת: פרק שישי
  

כללי התנהגות 
 במליאת הכנסת

 )109' תיקו� מס(

חבר הכנסת ימלא אחר הוראות יושב ראש   )א( .41
  .הישיבה

 
חבר הכנסת ינא$ במליאת הכנסת ברשות   )ב(    

מסגרת הזמ	 יושב ראש הישיבה וב
  .שהוקצבה לו

  
חבר הכנסת שקיבל את רשות הדיבור ידבר   )ג(    

או מהמקומות המיועדי$ לכ0 , מעל הדוכ	
,  א$ נקבע כ0 בתקנו	 זה�באול$ המליאה 

ברשות יושב ראש , ורשאי חבר הכנסת
לשאול שאלה ולהעיר הערה , הישיבה
  .ממקומו

  
חבר הכנסת ידבר במליאת הכנסת בצורה   )ד(    

בלשו	 מקובלת ובאופ	 השומר על , מתהול
ולא יעשה במליאה מעשה , כבוד הכנסת

בכבוד אחד , שיש בו פגיעה בכבוד הכנסת
  .מחבריה או בסדר דיוניה

  
חבר הכנסת לא יציג במליאת הכנסת חפ.   )ה(    

ולא יעשה שימוש בחפ. או בכיתוב , כלשהו
  .לצור0 הבעת עמדתו

  
חבר "תואר בישיבות הכנסת יש להשתמש ב  )ו(    

או בתואר תפקידו של חבר הכנסת " הכנסת
  .בכנסת או בממשלה

  
הבעת כבוד בקימה ועמידה של חברי   )1( )ז(    

תהא , הכנסת או במחיאת כפיי$
  .ברשות יושב ראש הישיבה בלבד

  
בישיבת הכנסת שבה נוכח נשיא   )2(      

לפני , יכריז מזכיר הכנסת, המדינה
, אההיכנס הנשיא לתאו באול$ המלי

כבוד : "לפני עלותו לדוכ	 ולפני צאתו
  .וחברי הכנסת יקומו ויעמדו, "הנשיא
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חבר הכנסת לא ישוחח במליאת הכנסת   )ח(    
בטלפו	 ויקפיד שמכשיר הטלפו	 או 

  .הזימונית שברשותו לא ירעיש
  

קריאה לסדר 
 והוצאה מישיבה

' תיקוני� מס(
120� ו109(  

 הכנסת סבר יושב ראש הישיבה כי חבר  )א(  .42
התנהג במליאת הכנסת בניגוד להוראות 

נקרא חבר ; יקרא לו לסדר, 41סעי- 
יורה לו היושב , הכנסת לסדר בעת שנא$

, ראש לרדת מהדוכ	 או לחזור למקומו
ורשאי היושב ראש להפסיק את רישו$ 
דבריו בפרוטוקול ולכבות את המיקרופו	 

  . שבו הוא מדבר
 

שלוש פעמי$ נקרא חבר הכנסת לסדר   )1(  )ב(    
רשאי יושב , בישיבה אחת של הכנסת

ראש הישיבה לשלול ממנו את רשות 
או להוציאו , הדיבור באותה ישיבה

 �וא$ היה צור0 בכ0 , מהישיבה
  . להורות על הוצאתו

  
הפר חבר הכנסת את הסדר הפרה   )2(      

רשאי יושב ראש הישיבה , חמורה
וא$ היה , להוציאו מהישיבה לאלתר

  להורות על �צור0 בכ0 
יראו התנהגות , לעניי	 זה; הוצאתו

  .כהפרה חמורה) ה(41בניגוד לסעי- 
  

הוצא חבר הכנסת מישיבת הכנסת   )3(      
רשאי הוא , כאמור בסעי- קט	 זה

להיכנס לאותה ישיבה א$ הרשה זאת 
יושב ראש הישיבה או לצור0 הצבעה 

  .בלבד
  

הוצא חבר הכנסת מישיבת הכנסת וחזר   )ג(    
ת יושב ראש הישיבה ושלא לצור0 בלא רשו

או שנכנס למליאת הכנסת , הצבעה בלבד
בניגוד להחלטת ועדת האתיקה וסירב 

רשאי היושב ראש להורות על , לעזבה
  .הוצאתו
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ערעור על 
החלטת ועדת 

תיקו�  (האתיקה
  )109' מס
  

החליטה ועדת האתיקה לשלול את זכותו של חבר  .43
מש0 ארבעה הכנסת לקבל רשות דיבור במליאה ל

להטיל הגבלות על , ימי ישיבות הכנסת או יותר
או , פעילותו בכנסת לתקופה העולה על שבועיי$

, להרחיקו מארבעה ימי ישיבות הכנסת או יותר
פני לרשאי חבר הכנסת לערער על ההחלטה 

; במועד שיקבע לכ0 יושב ראש הכנסת, הכנסת
הכנסת תשמע את המערער ואת נציג ועדת 

גרת זמ	 שלא תעלה על חמש דקות במס, האתיקה
 .ותחליט בדבר בלא דיו	, לכל אחד
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  כלי� פרלמנטריי�: 'חלק ד
  

  אמו� בממשלה�הבעת אי: פרק ראשו�
  

  � זה בפרק  )א(  .44
  

אמו� �הבעת אי
בממשלה לפי 

� לחוק28סעי" 
 הממשלה: יסוד

' תיקוני� מס(
119� ו113, 110(  

 שהסתיימה התשובה אחרי �"  הדיו	יו$ס"    
וא$ הדיו	 הוא בהצעת חוק , ולפני ההצבעה
 � השלישית ובקריאהיה יבקריאה השנ

שהחלה יה ולפני יבתו$ הקריאה השנ
  ;קריאה השלישיתההצבעה ב

 
 סעי- �" היו$ העומד על סדר סעי-"      

שהממשלה שמתקיימת לגביו הצבעה ו
 ולמעט ,הביעה עמדה לגביוהציעה אותו או 

 לסדרהצעת חוק בדיו	 מוקד$ והצעה 
לעניי	 זה יראו את עמדת הממשלה ; היו$

כעמדה האחרונה שמסרה הממשלה 
במליאת הכנסת או שהודיעה בכתב 
למזכירות הכנסת לפני שהוגשה הבקשה 

ולגבי הצעת חוק , אמו	 בממשלה�להביע אי
לרבות ,  א- א$ הובעה בקריאות קודמות�

  .בדיו	 מוקד$
  

רשאיות להציע מספר סיעות  או סיעה  )1(  )ב(    
בכפו- , אמו	 בממשלה�הבעת אי

 מספר הגישו; )2(להוראות פסקה 
יראו אות	 כסיעה , סיעות הצעה אחת

  .זהסעי- אחת לעניי	 
  

 חברי$ כמפורט כמהסיעה המונה   )2(      
לכל היותר רשאית להגיש להל	 

אמו	 בממשלה בכל �הצעות להבעת אי
במספר כמפורט , מושב של הכנסת

והמכסה תחול על כל הדרכי$ , להל	
  :)ג(בסעי- קט	 אמו	 ש�להביע אי

  
 שלוש �פחות משבעה חברי$   )א(        

  ;הצעות
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 �בי	 שבעה לתשעה חברי$   )ב(        
  . הצעותארבע

  
מזכיר הכנסת ינהל רישו$ של   )3(      

אמו	 שהגישו �ההצעות להביע אי
  ).2(הסיעות לעניי	 פסקה 

  
 יכולאמו	 בממשלה � להביע איצעהה  )ג(    

שתהיה בדר0 של הצעת סעי- לסדר היו$ 
או כהצעה בסיו$ הדיו	 בכל סעי- העומד 

 הסכמה תצור- להצעה;  היו$סדרעל 
  שהכנסת תחליטבכתב של חבר הכנסת

לבקש מנשיא המדינה להטיל עליו את 
  .הרכבת הממשלה

  
 של בדר0 בממשלה אמו	�אי להביע בהצעה  )ד(    

יש לציי	 את עילת , סעי- לסדר היו$הצעת 
עילת ההצעה לא תשונה אלא ; ההצעה

  :במקרי$ אלה
 

, יושב ראש הכנסת אישר את השינוי  )1(      
לפי בקשת הסיעה , בנסיבות מיוחדות

  ;המציעה
 

ההצעה תידו	 בשבוע הראשו	 של כנס   )2(      
, לכל המאוחר, והשינוי ייעשה, הכנסת

  .פני הכנסהאחרו	 בפגרה של' עד יו$ ד
  

 בממשלה אמו	�אי להביע הצעה  )1(  )ה(    
 של הצעת סעי- לסדר בדר0שהוגשה 

 ביו$ ת הכנסתהיו$ עד לנעילת ישיב
,  הכנסתתוישיבשל האחרו	 בשבוע 

, לרבות ביו$ ישיבה בתקופת הפגרה
תידו	 בישיבת הכנסת הרגילה 

 בשבוע בתקופת כנס הכנסתהראשונה 
 ותדחה,  השבוע שבו הוגשהשלאחר

 לאמור  בכפו-,דיו	 בכל סעי- אחר
הצעה שהוגשה לאחר ; )ג(20בסעי- 

 אותה כאילו יראו, המועד האמור
  .הוגשה בשבוע שלאחר מכ	
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בממשלה  אמו	�איהצעה להביע   )2(      
שהוגשה בסיו$ הדיו	 בסעי- העומד 

להצבעה בישיבת תובא , על סדר היו$
 ,ואול$, )1( בפסקה כאמורהכנסת 

 �  מידמשלהא$ ביקשה זאת המ
 בסיו$, בו ביו$תתקיי$ ההצבעה 
י	 סעי- זה ילענ; -הדיו	 באותו סעי

, תיוצג הממשלה על ידי אחד מאלה
השר , ראש הממשלה: בסדר זה

שדיבר בש$ הממשלה לגבי הסעי- 
השר המקשר בי	 , שעל סדר היו$

, שר אחר, הממשלה לבי	 הכנסת
  .ובלבד שה$ נוכחי$ באול$ המליאה

  

 אמו	�איהצבעה בשל הצעה להביע  דחיית  )ו(    
, בממשלה בסעי- העומד על סדר היו$
  .תיעשה פע$ אחת בלבד לעניי	 אותו סעי-

  
 בסיו$ בממשלה אמו	�אי להביע בהצעה  )ז(    

תתקיי$ , דיו	 בסעי- העומד על סדר היו$
והיא תהיה ה	 על , הצבעה אחת בלבד

 העומד על סדר היו$ וה	 לעניי	 הסעי-
הוצעו מספר , ואול$; אמו	�איהבעת ה

,  בממשלה כאמוראמו	�איהצעות להביע 
והוצע בה	 כי הרכבת הממשלה תוטל על 

תתקיי$ ההצבעה רק , חברי כנסת שוני$
על הצעתה של הסיעה הגדולה מבי	 

  .הסיעות המציעות
  

 אמו	�אי ההצעה להביע היתה  )1(  )ח(    
 העומד  הדיו	 בסעי-בסיו$ בממשלה

בו לא נדרש רוב ש בעניי	 על סדר היו$
הממשלה הודיעה ו , הכנסתחברישל 

זכתה ההצעה ו, כי היא מתנגדת לו
לרוב של המשתתפי$ בהצבעה א0 לא 

 תתקבל, לרוב של חברי הכנסת
ההצעה לעניי	 אותו סעי- ותידחה 

  .אמו	�איהצעת ה
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 אמו	�אי ההצעה להביע היתה  )2(      
 הדיו	 כאמור בפסקה בסיו$בממשלה 

,  של חברי הכנסתוזכתה לרוב, )1(
 וה	 לדיו	יתקבלו ה	 ההצעה שעמדה 

  .אמו	�איהצעת ה
  

 אמו	�אי ההצעה להביע היתה  )3(      
 הדיו	 בסעי- העומד בסיו$בממשלה 

שהביאה בנושא על סדר היו$ 
 כיהודיעה  הממשלה או שהממשלה

יחולו הוראות , בוהיא תומכת 
בשינויי$ , )2(�ו) 1 (פסקאות

  .המחויבי$
  

 אמו	�אי סדר הדיו	 בהצעה להביע וזה  )ט(    
 שהוגשה בדר0 של הצעת סעי- בממשלה

  :לסדר היו$
  

הסיעה שהגישה את ההצעה תנמק   )1(      
אותה במסגרת זמ	 שלא תעלה על 

  ; עשר דקות
  

 אמו	�איות להביע  הצעכמה הוגשו  )2(      
ינמקו הסיעות את , בממשלה
 החל בסיעה  לפי סדר גודל	הצעותיה	

, לפי סדר הגשת ההצעות ולא הגדולה
כל אחת במסגרת זמ	 שלא תעלה על 

   ;עשר דקות
  

, הממשלה תציג את תשובתה להצעה  )3(      
תציג את , וא$ הוגשו מספר הצעות

אלא , תשובתה לאחר כל אחת מה	
תשובת  ;א$ כ	 עסקו בנושא אחד

, ידי אחד השרי$בהממשלה תוצג 
ואול$ בנסיבות מיוחדות יכול שתוצג 

א$ יושב ראש הכנסת , שרדי סג	 בי
ובלבד שעילת , אישר זאת מראש

ההצעה היא בענייני המשרד שבו סג	 
  ;השר מכה	
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אחרי תשובת הממשלה יתקיי$ דיו	   )4(      
וא$ הוגשו מספר , סיעתי בהצעה

; הצעות יתקיי$ דיו	 סיעתי משולב
סיעה שחבר מטעמה נימק את ההצעה 

אלא א$ ,  בדיו	 הסיעתיתשתת-לא 
	 הסיעתי משולב ע$ הצעה כ	 הדיו

 או בממשלה אמו	�אינוספת להבעת 
  ;ע$ נושא אחר

  
לאחר הדיו	 תצביע הכנסת על   )5(      

ות להביע  מספר הצעהוגשו; ההצעה
תתקיי$ ההצבעה ,  בממשלהאמו	�אי

לפי סדר גודל	 של הסיעות החל 
התקבלה , ואול$, בסיעה הגדולה

לא , הצעה ברוב של חברי הכנסת
 . ההצעותשאר על תצביע הכנסת

  
  דיו� בהשתתפות ראש הממשלה: פרק שני

  
הוגשה ליושב ראש הכנסת דרישה לקיי$   )א(  .45

דיו	 בהשתתפות ראש הממשלה לפי סעי- 
תקיי$ , הממשלה: יסוד�לחוק) ב(42

 ימי$ מקבלת 21הדיו	 בתו0 הכנסת את 
  .וימי הפגרה לא יבואו במניי	, הדרישה

 

הנוהל בדיו� 
בהשתתפות 

ראש הממשלה 
 42לפי סעי" 

: יסוד�לחוק
 הממשלה

' תיקוני� מס(
ביו$ ) א(לא ייקבע דיו	 כאמור בסעי- קט	   )ב(    )120� ו110

 אמו	�אישבו נקבע דיו	 בהצעה להביע 
בממשלה שהוגשה בדר0 של הצעת סעי- 

נקבע מועד הדיו	 כאמור ; לסדר היו$
ולאחר מכ	 נקבע לאותו , )א(בסעי- קט	 

 בממשלה אמו	�איעה להביע היו$ דיו	 בהצ
, שהוגשה בדר0 של הצעת סעי- לסדר היו$

יקבע יושב ראש הכנסת מועד אחר לדיו	 
 30שיהיה בתו0 , )א(כאמור בסעי- קט	 

וימי הפגרה לא  ימי$ מקבלת הדרישה
  .יבואו במניי	
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פחת מארבעי$ מספר חברי הכנסת   )ג(    
הדורשי$ את הדיו	 בהשתתפות ראש 

 הודעתו בכתב של חבר בעקבות, הממשלה
  הכנסת ליושב ראש הכנסת כי הוא חוזר בו

א$ , ואול$; לא יתקיי$ הדיו	, מהדרישה
 שעות שלפני 72פחת המספר כאמור בתו0 

פתיחת ישיבת הכנסת שבה היה אמור 
אלא א$ כ	 ,  יתקיי$ הדיו	�להיער0 הדיו	 

חזרו בה$ כל חברי הכנסת שהגישו את 
  .הדרישה

  
  :דיו	וזה סדר ה  )ד(    

 
אחד מחברי הכנסת שהגישו את   )1(      

לפי , הדרישה לקיי$ את הדיו	
יפתח , קביעת$ של מגישי הדרישה

את הדיו	 במסגרת זמ	 שלא תעלה על 
  ;עשר דקות

  
לדיו	 תוקצב מסגרת זמ	 של שישי$   )2(      

שתחולק בי	 הסיעות לפי , דקות
ובלבד שמסגרת הזמ	 לכל , גודל	

דברי ; קותסיעה לא תפחת משלוש ד
וכ	 דברי ) 1(הפתיחה כאמור בפסקה 

ראש הממשלה וראש האופוזיציה לא 
  ;יבואו במניי	 הזמ	 האמור בפסקה זו

  
ראש הממשלה ישתת- בכל מהל0   )3(      

ובמהלכו יציג פע$ אחת את , הדיו	
   ;עמדתו

 
      )4(

1
, ראש האופוזיציה ישתתף בכל מהלך הדיון  

הממשלה והוא רשאי לנאום מיד אחרי ראש 
 ; לחוק הכנסת14כאמור בסעיף 

  
 לא יחולו על דיו	 לפי 31הוראות סעי-   )5(      

  ;סעי- זה
  

בתו$ הדיו	 תצביע הכנסת על העמדה   )6(      
  .שהציג ראש הממשלה

                                                 
  .�19הביו$ תחילת כהונתה של הכנסת ) 4)(ד(45תחילתו של סעי-  1
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  שאילתות: פרק שלישי
  

כללי  �שאילתות 
 )111' תיקו� מס(

רשאי , שאינו שר או סג	 שר, חבר הכנסת  )א( .46
אילתה מנוסחת בצורת להפנות לשר ש

  .על עניי	 עובדתי שבתחו$ תפקידיו, שאלה
 

  :אלה ה$ סוגי השאילתות  )ב(    
  

 שאילתה שהתשובה �שאילתה רגילה   )1(      
כאמור , לה תימסר במליאת הכנסת

  ;48בסעי- 
 

 שאילתה שיושב �שאילתה דחופה   )2(      
ראש הכנסת קבע כי יש לה חשיבות 

בה לה והתשו, או דחיפות מיוחדי$
תימסר במליאת הכנסת בשבוע שבו 

  ;49כאמור בסעי- , הופנתה
 

 שאילתה שהתשובה �שאילתה ישירה   )3(      
לה תימסר בכתב לחבר הכנסת 

  .50כאמור בסעי- , השואל
  

לא היה ברור לחבר הכנסת השואל מי הוא   )ג(    
יפנה את , השר שהעניי	 בתחו$ תפקידיו

שיקבע מי , השאילתה לראש הממשלה
; השרי$ ישיב עליה ויעבירה לאותו שרמ

חבר הכנסת שהפנה בו זמנית שאילתה 
יציי	 זאת , באותו עניי	 ליותר משר אחד

  .בשאילתה
 

שאילתה תוגש ליושב ראש הכנסת   )ד(    
לצור0 העברתה , באמצעות מזכיר הכנסת

מזכיר הכנסת יסמ	 את ; לשר הנשאל
השאילתות שהופנו לשרי$ במספרי$ לפי 

  .סדר קבלת	
  

חבר הכנסת יגיש בכל מושב של  )1( )ה(    
הכנסת לא יותר ממספר השאילתות 

  :המפורט להל	
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  ;30 �שאילתה רגילה   )א(        
  

   .80 �שאילתה ישירה   )ב(        
  

יושב ראש , )ב(49בכפו- לאמור בסעי-   )2(      
בכל , הכנסת יאשר לכל חבר הכנסת

 לא יותר מארבע, הכנסתמושב של 
  .ותשאילתות דחופ

 
מזכיר הכנסת ינהל רישו$ של מכסת   )3(      

שתתעדכ	 ע$ אישור , השאילתות
, השאילתה על ידי יושב ראש הכנסת

ואול$ א$ החליט היושב ראש כי 
שאילתה היא פסולה או כי השר לא 

, )ג(47ישיב על שאילתה כאמור בסעי- 
המכסה ; לא תבוא השאילתה במניי	

האמורה בסעי- קט	 זה אינה ניתנת 
  .העברה בי	 חברי הכנסתל
  

יושב ראש הכנסת רשאי לשנות את נוסח   )ו(    
השאילתה כדי להתאימה להוראות התקנו	 

שינה יושב ראש הכנסת את ; והתקדימי$
יודיע על כ0 לחבר הכנסת , נוסח השאילתה

שיהיה רשאי לבקש מהיושב ראש , השואל
החלטת היושב ראש תהיה ; עיו	 חוזר

  .סופית
 

כנסת רשאי לצר- לשאילתה חבר ה  )ז(    
ויציי	 את דבר , מסמכי$ הקשורי$ אליה

  .הצירו- בשאילתה
  

יושב ראש הכנסת יעביר את השאילתה   )ח(    
אלא א$ כ	 קבע כי היא פסולה לפי , לשר

, פסל יושב ראש הכנסת שאילתה; 47סעי- 
יודיע על כ0 לחבר הכנסת השואל בהודעה 

   .מנומקת בכתב
   

לה בסדר היו$ של הכנסת שאילתה שנכל  )ט(  
לא ב, תונח על שולח	 הכנסת, למת	 תשובה

  והודעה על, המסמכי$ שצורפו אליה
הכללתה בסדר היו$ תימסר לחברי הכנסת 

  . שעות לפחות לפני פתיחת הישיבה24
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, השר הנשאל או סגנו ישיב על השאילתה  )י(    
או , ואול$ בהסכמת חבר הכנסת השואל

הסכמת יושב בנסיבות המצדיקות זאת וב
 רשאי השר הנשאל להיות �ראש הכנסת 

  .מיוצג על ידי שר אחר
  

שאילתה פסולה 
 וסירוב להשיב 

 �שאילתה לא תכיל   )א( .47

'  מסני�תיקו(
111 ,117(  

כינוי או ביטוי פוגע או גזעני או פגיעה   )1(    
  ;בכבוד הכנסת

 
בקשה לחוות דעת כללית או לחוות   )2(      

עניי	 , מופשטתדעת בשאלה משפטית 
היפותטי או עניי	 שאינו בתחו$ 

  ;תפקידיו של השר הנשאל
  

פרטי$ אישיי$ של אד$ שיש בה$   )3(      
פגיעה בפרטיות או שפרסומ$ אינו 

ואול$ רשאי , הכרחי להבנת השאלה
חבר הכנסת לצר- פרטי$ אלה 
לשאילתה ישירה או להעביר$ לשר 

  .בנפרד מהשאילתה
  

שאי לפסול שאילתה יושב ראש הכנסת ר  )ב(    
העוסקת בענייני$ שאירעו לפני תחילת 

או , באותו תפקיד, כהונתו של השר הנשאל
באירועי$ שאירעו זמ	 ניכר לפני מועד 

  .הפניית השאילתה
 

סבר שר כי שאילתה שהופנתה אליו פסולה   )ג(    
, לדעתו, או כי יש בתשובה, לפי סעי- זה

 ביחסי החו., כדי לפגוע בביטחו	 המדינה
או לש$ , שלה או בעניי	 כלכלי חיוני שלה

הגנה על פרטיותו של אד$ או על זכות או 
 יודיע ליושב ראש הכנסת כי, חיסיו	 שבדי	

הוא מסרב להשיב עליה ואת הסיבה 
  יושב ראש הכנסת; לסירוב

לאחר שנת	 לחבר הכנסת , יחליט בדבר
; השואל הזדמנות להשמיע את דברו

  .תהחלטת היושב ראש תהיה סופי
  



  
  

 41

שאילתה רגילה 
' תיקו� מס(

111( 

  . מילי�50$משאילתה רגילה לא תכיל יותר   )א( .48
 

השר הנשאל יכי	 את תשובתו לשאילתה   )ב(    
 21בתו0 , רגילה או יודיע על סירובו להשיב

  .ימי$ מיו$ קבלת השאילתה
 

יקבע יושב , )ב(בכפו- לאמור בסעי- קט	   )ג(    
את , נשאלבתיאו$ ע$ השר ה, ראש הכנסת

ויודיע , המועד שבו ישיב השר על השאילתה
  .עליו לחבר הכנסת השואל

  

  
נעדר חבר הכנסת השואל מאול$ המליאה   )ד(  

בעת שנקרא השר להשיב על השאילתה 
וחבר , לא ימסור השר את תשובתו, שהגיש

הכנסת לא יורשה להגיש שאילתה באותו 
ואול$ רשאי חבר ; נושא באותו מושב

לא יאוחר , ע למזכיר הכנסתהכנסת להודי
משעתיי$ לפני פתיחת הישיבה שבה אמורה 

כי הוא מבקש , להימסר התשובה לשאילתה
, שמועד מת	 התשובה לשאילתה יידחה

ויושב ראש הכנסת יקבע מועד חדש 
  . בתיאו$ ע$ השר הנשאל, בהתא$

  

  
לא השיב השר הנשאל על השאילתה במועד   )ה(  

חבר רשאי , שקבע יושב ראש הכנסת
הכנסת השואל לבקש מיושב ראש הכנסת 
, כי ינהגו בשאילתה כבשאילתה דחופה

והתשובה לה תימסר בישיבת הכנסת ביו$ 
הסמו0 לאחר היו$ שבו היה השר אמור ' ד

נוס- על השאילתות שאישר , להשיב כאמור
  ).ב(49יושב ראש הכנסת לפי סעי- 

  

יושב ראש הישיבה יודיע את מספר   )ו(    
  ל סדר היו$ ואת ש$ חברהשאילתה שע
, חבר הכנסת השואל יקרא; הכנסת השואל

את , המליאה מהמקו$ המיועד לכ0 באול$
נוסח השאילתה כפי שאישר יושב ראש 

  .לא המסמכי$ שצורפו אליהב, הכנסת
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אחרי ששמע את , חבר הכנסת השואל רשאי  )ז(    
מהמקו$ המיועד לכ0 , לשאול, התשובה

 במסגרת שאלה נוספת, באול$ המליאה
ובלבד שתהא , זמ	 שלא תעלה על דקה אחת

השר ישיב לשאלה ; נובעת מתוכ	 התשובה
להשיב ואול$ רשאי הוא לסרב , הנוספת

  .47מהטעמי$ האמורי$ בסעי- 
  

חבר הכנסת שהפנה שאילתה רגילה לשר   )ח(    
, באמצעות מזכיר הכנסת, רשאי להודיע לו

כי הוא מבקש שינהגו בשאילתה 
המכסה האמורה ; רהכבשאילתה ישי

לא תשונה א- א$ הודיע חבר ) ה(46בסעי- 
  .הכנסת כאמור

  
ימי הפגרה לא יבואו במניי	 התקופות לפי   )ט(    

אלא א$ כ	 ביקש חבר הכנסת , סעי- זה
השואל שינהגו בשאילתה כבשאילתה 

  .ישירה
  

שאילתה דחופה 
' תיקו� מס(

111( 

 �40משאילתה דחופה לא תכיל יותר   )א( .49
  .לי$ימ
 

יושב ראש הכנסת יאשר מדי שבוע את   )ב(    
השאילתות הדחופות שלה	 תימסר תשובה 

 4והוא רשאי לאשר עד , באותו שבוע
  .שאילתות דחופות בשבוע

 
תשובה לשאילתה דחופה תימסר בפתח   )ג(    

, )ג(25כאמור בסעי- ', ישיבת הכנסת ביו$ ד
ואול$ רשאי השר הנשאל להקדי$ או 

ו בהסכמת חבר הכנסת לאחר את תשובת
   יושב; השואל ויושב ראש הכנסת

ראש הכנסת רשאי לדחות את מועד 
התשובה לשאילתה דחופה בנסיבות שבה	 

  ).ה(25הדבר מתחייב כאמור בסעי- 
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שאילתה דחופה שהוגשה ליושב ראש   )ד(    
ואושרה על ',  ביו$ ב11:00הכנסת עד שעה 

תועבר לשר , )ב(ידיו כאמור בסעי- קט	 
והוא ישיב עליה באותו , שאל בו ביו$הנ

אלא א$ כ	 הודיע ליושב ראש , שבוע
הכנסת בהודעה מנומקת כי הדבר נבצר 

במקרי$ , שב ראש הכנסת רשאייו; ממנו
להעביר שאילתה לשר שעליה , מיוחדי$

ג$ א$ הוגשה , ישיב באותו שבוע כאמור
  .' ביו$ ג12:00עד שעה 

  
ילתה יושב ראש הכנסת לא יאשר שא  )ה(    

דחופה בנושא שהועלה בשאילתה דחופה 
ולא יאשר , בארבעת השבועות הקודמי$

יותר משאילתה דחופה אחת באותו נושא 
  .באותו שבוע

  
יושב ראש הישיבה יודיע את מספר   )ו(    

השאילתה שעל סדר היו$ ואת ש$ חבר 
, חבר הכנסת השואל יקרא; הכנסת השואל

, מהמקו$ המיועד לכ0 באול$ המליאה
 נוסח השאילתה הדחופה כפי שאישר את

לא המסמכי$ שצורפו ב, יושב ראש הכנסת
תשובת השר תימסר במסגרת זמ	 ; אליה

  . שלא תעלה על שלוש דקות
  

נעדר חבר הכנסת השואל מאול$ המליאה   )ז(    
בעת שנקרא להקריא את השאילתה או 

לא ימסור , בעת שנקרא השר להשיב עליה
  .השר את תשובתו

  
אחרי ששמע , ר הכנסת השואל רשאיחב  )ח(    

לשאול מהמקו$ המיועד , את התשובה
לכ0 באול$ המליאה שאלה נוספת 
, במסגרת זמ	 שלא תעלה על דקה אחת

  .ובלבד שתהא נובעת מתוכ	 התשובה
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לאחר שחבר הכנסת השואל השמיע את   )ט(    
רשאי יושב ראש הישיבה , השאלה הנוספת

, היושי, לאפשר לשני חברי כנסת אחרי$
אחד מסיעות הקואליציה , ככל שנית	

 לשאול, ואחד מסיעות האופוזיציה
מהמקו$ המיועד לכ0 באול$ המליאה 

במסגרת זמ	 , שאלה נוספת באותו נושא
  .שלא תעלה על דקה אחת לכל אחד מה$

  
השר ישיב לשאלות הנוספות במסגרת זמ	   )י(    

, שלא תעלה על דקה אחת לכל שאלה
ב להשיב מהטעמי$ ואול$ רשאי הוא לסר

  .47האמורי$ בסעי- 
  

שאילתה ישירה 
' תיקו� מס(

111( 

  .שאילתה ישירה אינה מוגבלת במילי$  )א( .50
 

השר הנשאל ישיב בכתב על שאילתה   )ב(    
 21בתו0 , ישירה או יודיע על סירובו להשיב

וא$ , ימי$ מיו$ קבלת השאילתה
 �התקבלה השאילתה בתקופת הפגרה 

העתק התשובה יימסר ;  ימי30$בתו0 
ליושב ראש הכנסת באמצעות מזכיר 

  .הכנסת
  

) ב(עבר המועד האמור בסעי- קט	   )ג(    
רשאי חבר הכנסת , והשאילתה לא נענתה

השואל לבקש מיושב ראש הכנסת כי ינהגו 
ובלבד , בשאילתה כבשאילתה רגילה

שהשאילתה אינה כוללת פרטי$ אישיי$ 
לעניי	 ; של אד$ שיש בה$ פגיעה בפרטיות

יראו את המועד האחרו	 , סעי- קט	 זה
שבו היה על השר להשיב לשאילתה כמועד 

השאילתה תונח על ; שבו קיבל אותה
שולח	 הכנסת לפני המועד שקבע יושב 
ראש הכנסת למת	 התשובה במליאת 

  .ללא המסמכי$ שצורפו אליה, הכנסת
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   נאומי� בני דקה: פרק רביעי

 
נאומי� בני 

תיקו� (דקה 
  )112' מס

שאינה נפתחת ', ג�ו' ישיבת הכנסת בימי$ ב  )א(  .51
,  בממשלהאמו	�איבדיו	 על הצעה להביע 

תיפתח בנאומי$ של חברי הכנסת בנושאי$ 
יושב ; )ג(25כאמור בסעי- , לפי בחירת$

חבר ; ראש הישיבה יקבע את סדר הנואמי$
הכנסת המבקש לנאו$ יצביע ממקומו 

, פע$ אחת בלבד ,וידבר, באול$ המליאה
, מהמקו$ המיועד לכ0 באול$ המליאה

  .במסגרת זמ	 שלא תעלה על דקה אחת
  

רשאית הממשלה , ע$ סיו$ הנאומי$  )ב(    
, באמצעות אחד או שניי$ מנציגיה, להשיב

במסגרת זמ	 שלא תעלה על חמש דקות לכל 
  .אחד מה$

  
  

   ודיוני� מהירי�הצעות לסדר היו�: פרק חמישי

 
  ר הצעות לסד

  כללי�היו� 
' תיקוני� מס(

120� ו114(  

רשאי , שאינו שר או סג	 שר, חבר הכנסת  )א(  .52
להציע לכנסת לכלול נושא בסדר יומה 

במסגרת , ) הצעה לסדר היו$�בתקנו	 זה (
מכסה סיעתית שתקבע ועדת הכנסת לפי 

חבר הכנסת יצר- להצעה דברי ; 99סעי- 
  .הסבר

 
יושב ראש הכנסת הצעה לסדר היו$ תוגש ל  )ב(    

  .באמצעות מזכיר הכנסת, לש$ אישורה
 

הצעה לסדר היו$ שהוגשה ליושב ראש   )ג(    
ואושרה על ',  ביו$ ב11:00הכנסת עד שעה 

ואול$ יושב , תובא לדיו	 באותו שבוע, ידיו
ראש הכנסת רשאי לדחות את מועד הדיו	 
בנסיבות שבה	 הדבר מתחייב כאמור בסעי- 

פני ליו$ שלא הובאה הצעה לסדר ה; )ה(25
 מבוטלת ולא �הכנסת עד תחילת הפגרה 

  .99תבוא במניי	 ההצעות לפי סעי- 
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יושב ראש הכנסת רשאי לשנות את נוסח   )ד(    
שינה יושב ראש ; ההצעה לסדר היו$
יודיע על כ0 לחבר , הכנסת את הנוסח

שיהיה רשאי לבקש מהיושב ראש , הכנסת
החלטת היושב ראש תהיה ; עיו	 חוזר

  .סופית
  

חבר הכנסת שהצעתו לסדר היו$ לא   )ה(    
אושרה על ידי יושב ראש הכנסת רשאי 

, פני ועדת הכנסתללערער על ההחלטה 
שתדו	 ותחליט בערעור בתו0 שבוע מיו$ 

החלטתה של ועדת הכנסת תהיה ; הגשתו
  .סופית

  
לאחר שהתייע. , ראה יושב ראש הכנסת  )ו(    

, 	ע$ יושב ראש ועדת החו. והביטחו
שהעלאת הצעה לסדר היו$ במליאת 
, הכנסת עלולה לפגוע בביטחו	 המדינה

ביחסי החו. שלה או בעניי	 כלכלי חיוני 
הוא רשאי לקבוע כי הדיו	 בהצעה , שלה

ויודיע על , יתקיי$ בוועדה מוועדות הכנסת
קביעתו לחבר הכנסת המציע ולוועדה 

הוועדה תשמע את המציע באחת ; שקבע
קרובות לאחר שנמסרה משתי ישיבותיה ה

ותחליט א$ לכלול , לה הודעת היושב ראש
החליטה הוועדה  ;את הנושא בסדר יומה

 די	 יהיה, לכלול את הנושא בסדר יומה
ההצעה כדי	 הצעה שמסרה הכנסת לדיו	 

ההצעה תבוא במניי	 ההצעות לפי ; בוועדה
  .99סעי- 

  
סדרי הדיו� 
  וההצבעה 
  בהצעה 

  לסדר היו� 
 'תיקוני� מס(

120� ו114(  

בישיבת הכנסת שנועדה לכ0 כאמור בסעי-   )א( .53
ינמק חבר הכנסת שהציע הצעה , )ד(25

או חבר אחר מסיעתו שהוא , לסדר היו$
במסגרת זמ	 , את ההצעה, הסמיכו לכ0

מזכיר הכנסת ; שלא תעלה על עשר דקות
יקבע את סדר ההנמקה של הצעות לסדר 

  .בהתחשב בסדר הגשת	, היו$
  



  
  

 47

יושב ראש הכנסת רשאי לקבוע כי נוס- על   )ב(    
דיו	 בהצעות לסדר היו$ בישיבה כאמור 

תדו	 הכנסת בהצעות , )א(בסעי- קט	 
; לסדר היו$ בישיבה לציו	 נושא מיוחד

יושב ראש הכנסת רשאי לקבוע כי הצעות 
לסדר היו$ לפי סעי- קט	 זה לא יבואו 

  .99במניי	 ההצעות לפי סעי- 
 

נסת מאול$ המליאה בעת נעדר חבר הכ  )ג(    
ולא , שנדרש לנמק את הצעתו לסדר היו$

לא תישמר , הסמי0 חבר אחר לנמקה
אלא , זכותו לנמק את ההצעה במועד אחר

א$ כ	 מצא יושב ראש הכנסת כי 
  .ההיעדרות מוצדקת

 
, )א(אחרי ההנמקה לפי סעי- קט	   )1(  )ד(    

רשאית הממשלה להביע את עמדתה 
ל הסכמתה ביחס להצעה ולהודיע ע

או על התנגדותה לכלול את הנושא 
או , המוצע בסדר היו$ של הכנסת

להציע שהנושא יידו	 בוועדה 
הממשלה רשאית ; מוועדות הכנסת

להביע את עמדתה במרוכז על כמה 
  .הצעות בנושא דומה

  
) 1(עמדת הממשלה כאמור בפסקה   )2(      

: בסדר זה, תוצג על ידי אחד מאלה
ושא השר שהנ, ראש הממשלה

, או סגנו, המוצע נמצא בסמכותו
וא$ הנושא נמצא בסמכות ראש 

 ג$ השר המקשר בי	 �הממשלה 
ואול$ , הממשלה לבי	 הכנסת

בנסיבות מיוחדות וא$ יושב ראש 
רשאית , הכנסת אישר זאת מראש

הממשלה להציג את עמדתה על ידי 
  .שר אחר
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נגעה ההצעה לסדר היו$ לפעולתו   )1(  )ה(    
רשאי$ יושב , הכנסתשל יושב ראש 

ראש ועדת הכנסת ואחריו יושב ראש 
עמדת$ ביחס  הכנסת להביע את

ההצעה ולפני  לאחר הנמקת, להצעה
  .שנשמעה עמדת הממשלה

  
נגעה ההצעה לסדר היו$ לפעולתה   )2(      

של סיעה שאינה סיעתו של המציע 
או לפעולתו של חבר הכנסת הנמנה 
, ע$ סיעה שאינה סיעתו של המציע

,  לאחד מחברי הסיעה האחרתתהיה
או לחבר הכנסת , המדבר בשמה

הזכות להביע עמדה ביחס , האמור
במסגרת זמ	 שלא תעלה על , להצעה

התשובה תינת	 לאחר ; עשר דקות
הנמקת ההצעה ולפני שנשמעה 

  .עמדת הממשלה
  

וא$ לא , אחרי שנשמעה עמדת הממשלה  )ו(    
רשאי$ שניי$ ,  אחרי ההנמקה�נשמעה 
כנסת להביע את עמדת$ ביחס מחברי ה
ורשאי$ ה$ להציע שהנושא , להצעה

המוצע לא ייכלל בסדר היו$ או שיידו	 
והכל מהמקו$ המיועד לכ0 , בוועדה

באול$ המליאה ובמסגרת זמ	 שלא תעלה 
  .על דקה אחת לכל אחד מה$

  
והודיע המציע כי , נשמעה עמדת הממשלה  )ז(    

 אי	 �הוא מסתפק בדברי הממשלה 
א$ היו כמה הצעות , לעניי	 זה; י$מצביע

בהתא$ לקביעת , לסדר היו$ בנושא דומה
תידרש הסכמת כל , נשיאות הכנסת

  .המציעי$
  

וא$ היו כמה הצעות , וזה סדר ההצבעה  )ח(    
בהתא$ לקביעת , לסדר היו$ בנושא דומה

  : יצביעו על כול	 כאחת�נשיאות הכנסת 
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לא התנגדה הממשלה לכלול את   )1(      
ולא נשמעה , שא בסדר היו$הנו

 �הצעה כי הנושא יידו	 בוועדה 
תתקיי$ הצבעה בעד או נגד הכללת 

  ;הנושא בסדר היו$
  

נשמעה הצעה כי הנושא יידו	   )2(      
וחבר הכנסת המציע הסכי$ , בוועדה
 תתקיי$ הצבעה בעד או נגד �לכ0 

א$ , לעניי	 זה; קיו$ דיו	 בוועדה
, היו כמה הצעות בנושא דומה

קיי$ הצבעה לפי פסקה זו רק תת
  ;א$ הסכימו כל המציעי$

  
נשמעה הצעה כי הנושא יידו	   )3(      

וחבר הכנסת המציע התנגד , בוועדה
 תתקיי$ הצבעה בעד או נגד �לכ0 

לא ; הכללת הנושא בסדר היו$
התקבלה ההצעה לכלול את הנושא 

 תתקיי$ הצבעה בעד �בסדר היו$ 
, י	 זהלעני; או נגד קיו$ דיו	 בוועדה

, א$ היו כמה הצעות בנושא דומה
תתקיי$ הצבעה לפי פסקה זו א$ 
התנגדות כאמור נשמעה על ידי אחד 

  .המציעי$ לפחות
  

  הצעה דחופה 
  לסדר היו� 

' תיקוני� מס(
120� ו114(  

חבר הכנסת רשאי לבקש מנשיאות הכנסת   )א(  .54
לאשר כי הצעה לסדר היו$ שהגיש תידו	 

 �בתקנו	 זה ($ כהצעה דחופה לסדר היו
לא תובא לאישור הנשיאות ; )הצעה דחופה

יותר מהצעה דחופה אחת בשבוע של אותו 
  .חבר כנסת

 
על הצעה דחופה יחולו הוראות פרק זה   )ב(    

, כפי שה	 חלות על הצעה לסדר היו$
  :בשינויי$ המחויבי$ ובשינויי$ אלה

  
היא לא תבוא במניי	 ההצעות לפי   )1(      

  ;99סעי- 
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המציע אינו רשאי להסמי0 חבר   )2(      
כאמור בסעי- , מסיעתו לנמקה

אלא א$ כ	 אישר זאת יושב , )א(53
  ;בנסיבות מיוחדות, ראש הכנסת

 
כאמור , מסגרת הזמ	 להנמקתה  )3(      

לא תעלה על שלוש , )א(53בסעי- 
  .דקות

 
הצעה דחופה תידו	 בכנסת בשבוע שבו   )ג(    

, סתאושרה ובמועד שתקבע נשיאות הכנ
אלא א$ כ	 החליטה הנשיאות לדחות את 

  .הדיו	 בשבוע אחד
  

נשיאות הכנסת תאשר דיו	 בהצעה דחופה   )ד(    
א$ נושא ההצעה הוא בעל חשיבות או 

אול$ לא יאושר דיו	 ו; דחיפות מיוחדות
  �בהצעה דחופה 

   
אלא , ביותר מחמישה נושאי$ בשבוע  )1(      

, א$ כ	 החליטה הנשיאות אחרת
  ;מיוחדותבנסיבות 

  
פני הכנסת באותו שבוע לא$ מובאי$   )2(      

הצעה לסדר היו$ או שאילתה דחופה 
אמו	 בממשלה �או הצעה להביע אי

  ; בנושא דומה
  

א$ חבר מסיעתו של המציע הגיש   )3(      
באותו שבוע הצעה דחופה בנושא 

  ;דומה
  

) א(61א$ החליטה הנשיאות לפי סעי-   )4(      
  .ה בנושא דומהלאשר דיו	 מהיר בוועד

  
בקשה לאישור הצעה דחופה שהוגשה   )ה(    

',  ביו$ ב10:30לנשיאות הכנסת עד שעה 
וא$ , תידו	 על ידי הנשיאות באותו יו$

א$ , תידו	 באותו שבוע �הוגשה לאחר מכ	 
  .החליט על כ0 יושב ראש הכנסת
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לא אישרה נשיאות הכנסת הצעה   )1(  )ו(    
בו , רשאי חבר הכנסת לערער, דחופה
והיא תדו	 , פני ועדת הכנסתל, ביו$

קיבלה ועדת ; בכ0 בישיבתה הקרובה
, חבר הכנסת הכנסת את ערעורו של

יראו את ההצעה כאילו אושרה 
  .כדחופה על ידי הנשיאות

  
נעדר חבר הכנסת מישיבתה של ועדת   )2(      

יראוהו , הכנסת בעת שדנה בערעורו
ואול$ א$ , כמי שלא הגיש ערעור

ת הכנסת כי נבצר ממנו קבעה ועד
מסיבה רפואית או  להשתת- בישיבה

רשאי חבר , מסיבה מוצדקת אחרת
כנסת אחר שהמערער הסמיכו לכ0 

  .בכתב לייצגו בוועדה
  

חבר הכנסת המערער או מי שמייצגו   )3(      
לא ישתת- ) 2(כאמור בפסקה 

  .בהצבעה
  

הגישו כמה חברי כנסת ערעורי$ לגבי   )4(      
, $ בנושא דומההצעות לסדר היו

, בהתא$ לקביעת נשיאות הכנסת
תקיי$ ועדת הכנסת הצבעה אחת 

והחלטתה תחול , בלבד לגבי כל נושא
  .על כל ההצעות שהוגש לגביה	 ערעור

  
  הצעה לסדר 
  היו� מאת 
  רוב חברי 
 הכנסת

' תיקוני� מס(
120� ו114( 

הגישו חברי כנסת מסיעות שונות הצעות   )א( .55
ומספר חברי אות	 , ומהלסדר היו$ בנושא ד

רשאית נשיאות , סיעות מהווה רוב בכנסת
הכנסת לראות את הנושא כאילו הכנסת 
החליטה לכלול אותו בסדר יומה בעקבות 

וההצעות כאמור לא , הצעה לסדר היו$
  . 99יבואו במניי	 ההצעות לפי סעי- 
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נושא שנשיאות הכנסת החליטה לגביו   )ב(    
ל בסדר היו$ ייכל) א(כאמור בסעי- קט	 

של הכנסת בתו0 חודש מיו$ קבלת 
אישרה הנשיאות את ההצעה ; ההחלטה
ייכלל הנושא בסדר היו$ של , כדחופה

 החלה; הכנסת בשבוע שבו אושרה ההצעה
, פגרת הכנסת לפני תו$ התקופה האמורה

  .תקבע הנשיאות את מועד הדיו	, לפי העניי	
  

הדיו� בנושא 
  שהכנסת 
  החליטה 

לכלול בסדר 
' תיקו� מס (יו�ה

114(   

בעקבות הצעה לסדר , החליטה הכנסת  )א( .56
יקבע יושב , לכלול נושא בסדר יומה, היו$

ראש הכנסת את מועד הדיו	 בתו0 שלושה 
חלפה ; חודשי$ מיו$ קבלת ההחלטה

התקופה האמורה ולא קבע יושב ראש 
יוסר הנושא מסדר , הכנסת את מועד הדיו	

 המציע ביקש אלא א$ כ	 חבר הכנסת, היו$
בתו0 שבועיי$ מתו$ , מיושב ראש הכנסת

; כי יקבע את מועד הדיו	, התקופה האמורה
יקבע יושב ראש , כאמור ביקש חבר הכנסת

הכנסת את מועד הדיו	 בתו0 שבועיי$ מיו$ 
ימי הפגרה לא יבואו במניי	 ; הבקשה

  .התקופות לפי סעי- קט	 זה
  

יו$ חבר הכנסת שהציע את ההצעה לסדר ה  )ב(    
, יפתח את הדיו	 האישי ורשאי הוא לסכמו

,  חבר כנסת שהוא הסמיכו לכ�0ובהיעדרו 
; )3(29במסגרת הזמ	 האמורה בסעי- 

הצביעה הכנסת על כמה הצעות בנושא 
יפתחו המציעי$ את הדיו	 , דומה כאחת

ובדיו	 , בהתא$ לסדר הנמקת הצעותיה$
 בהתא$ לסדר הגשת � 55לפי סעי- 

  .  אחר שעליו הסכימוהצעותיה$ או לסדר
 

כל סיעה או כמה סיעות רשאיות   )1(  )ג(    
, בכתב, להגיש ליושב ראש הכנסת

נציג ; הצעת החלטה לסיכו$ הדיו	
הסיעה או הסיעות יקרא את הצעת 

  והיושב ראש, פני הכנסתלהסיכו$ 
יעמיד להצבעה אחת את השאלה א$ 

א- א$ , לקבל את הצעת הסיכו$
  . כללה כמה סעיפי$
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סדר הקראת הצעות הסיכו$ יהיה   )2(      
החל , גודל	 של הסיעותסדר לפי 

וסדר ההצבעה יהיה , בסיעה הגדולה
; החל בסיעה הקטנה, לפי סדר גודל	

ת החלטה  סיעות הצעכמה הגישו
  . יראו אות	 כסיעה אחת,אחת

  
התקבלה החלטה לסיכו$ הדיו	 הקוראת   )ד(    

יעביר יושב ראש , לפעולה מצד הממשלה
וא$ , סת את ההחלטה לשר הנוגע בדברהכנ

;  לראש הממשלה�לא ברור מיהו השר 
שקיבל את  בתו0 שישה חודשי$ מיו$

יודיע השר האמור ליושב ראש , ההחלטה
על כל פעולה שפעל בעקבות , בכתב, הכנסת

הודעת השר תונח על שולח	 ; ההחלטה
  .הכנסת

  
  קביעת ועדה 
  לדיו� בנושא 

  ההצעה לסדר 
י� תיקונ (היו�
   117, 114' מס
120�ו(  

החליטה הכנסת שנושא הצעה לסדר היו$   )א( .57
יודיע יושב ראש הישיבה , יידו	 בוועדה
יידו	 , קבועה או לעניי	 מסוי$, באיזו ועדה

 בנוסח ההצעה הנושא והוא יועבר לדיו	 בה
שאישר יושב ראש הכנסת לפני הנמקתה 

  .בכנסת
  

, )א( קט	 מיד לאחר ההודעה כאמור בסעי-  )ב(    
לא ב, רשאי כל אחד מחברי הכנסת להציע

 וכ	 כי הדיו	 יתקיי$ בוועדה אחרת, הנמקה
רשאי הוא להציע כי יתקיי$ בוועדה 

תקבע ועדת הכנסת , הוצע כאמור; משותפת
והנושא יועבר , את הוועדה שתדו	 בנושא

אליה לאחר שיושב ראש ועדת הכנסת 
החליטה ; הודיע על החלטת הוועדה לכנסת

עדת הכנסת כי הנושא יידו	 בוועדה ו
תקבע את הרכבה בהתא$ , משותפת

  .110להוראות סעי- 
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 )א(נקבעה ועדה לדיו	 לפי סעי- קט	   )1(  )ג(    
 להציע רשאית ועדת הכנסת, )ב(או 

לכנסת להעביר את הנושא לדיו	 
א$ ביקש זאת אחד , בוועדה אחרת

חבר הכנסת שהציע את : מאלה
שב ראש יו, ההצעה לסדר היו$

יושב ראש , הוועדה שנקבעה כאמור
מצוי בתחו$  ועדה שסבור כי הנושא

בראשותו או סמכויותיה של הוועדה ש
  .יושב ראש ועדת הכנסת

  
ועדת הכנסת תדו	 בבקשה כאמור   )2(      

ובלבד שהוועדה שנקבעה , )1(בפסקה 
לא החלה את דיוניה בנושא לפני 
, שנמסרה הבקשה לוועדת הכנסת

הסכי$ לכ0 יושב ראש אלא א$ כ	 
  . אותה ועדה

 
נמסרה לוועדת הכנסת בקשה כאמור   )3(      

לא תדו	 הוועדה שנקבעה , )1(בפסקה 
ועדת הכנסת תדו	 ותחליט ; בנושא

בבקשה באחת משתי ישיבותיה 
 בתו0 �ובתקופת הפגרה , הקרובות
אלא א$ כ	 יושב ראש , שבועיי$

הוועדה שנקבעה הסכי$ כי מועד 
  . הכנסת יידחההדיו	 בוועדת

  
החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת   )4(      

, כי הנושא יועבר לדיו	 בוועדה אחרת
יציג יושב ראש ועדת הכנסת את 

, והכנסת תחליט, ההצעה לפני הכנסת
  .א$ לקבלה, בלא דיו	
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הדיו� בוועדה 
תיקו� (ומסקנות 

  )114' מס

ע$ סיו$ הדיו	 תניח הוועדה את מסקנותיה   )א( .58
א$ , בצירו- עמדת מיעוט, ולח	 הכנסתעל ש
, מטעמי$ מיוחדי$, הוועדה רשאית; היתה

וכ	 היא , שלא לפרס$ את מסקנותיה
רשאית להעביר את מסקנותיה לשר האמור 

א$ ראתה שפרסו$ , )ב(בסעי- קט	 
, המסקנות עלול לפגוע בביטחו	 המדינה

ביחסי החו. שלה או בעניי	 כלכלי חיוני 
  .שלה
  

ראש הכנסת יעביר את מסקנות יושב   )ב(    
הוועדה שהונחו על שולח	 הכנסת לשר 

 �וא$ לא ברור מיהו השר , הנוגע בדבר
  .לראש הממשלה

  
בתו0 שלושה חודשי$ מיו$ שקיבל את   )ג(    

יודיע השר הנוגע בדבר ליושב , המסקנות
על כל פעולה שפעל , בכתב, ראש הכנסת

הודעת השר תונח על ; בעקבות המסקנות
הועברו המסקנות , ואול$,  הכנסתשולח	

תימסר הודעת , )א(לשר כאמור בסעי- קט	 
השר ליושב ראש הוועדה שהעבירה את 

  .המסקנות ולא תונח על שולח	 הכנסת
  

  חזרה מהצעה 
   לסדר היו�

' תיקוני� מס(
120� ו114(  

הודיע חבר הכנסת ליושב ראש הכנסת כי   )א( .59
י תו$ הוא חוזר בו מהצעתו לסדר היו$ לפנ

תוסר ההצעה , )ח(53ההצבעה לפי סעי- 
הודיע חבר הכנסת ; מסדר יומה של הכנסת

כאמור לאחר שהחל לנמק את הצעתו 
תבוא ההצעה במניי	 , )א(53כאמור בסעי- 

  .99ההצעות לפי סעי- 
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הודיע חבר הכנסת ליושב ראש הכנסת כי   )ב(    
הוא חוזר בו מהצעתו לסדר היו$ לאחר 

לול את הנושא בסדר שהכנסת החליטה לכ
יודיע היושב ראש על כ0 לכנסת והיא , יומה

א$ להסיר את הנושא , בלא דיו	, תחליט
החליטה הכנסת לכלול בסדר  ;מסדר היו$

ולא , יומה כמה הצעות בנושא דומה כאחת
, הודעה לפי סעי- קט	 זה מסרו כל המציעי$

לא תצביע הכנסת על הסרת הנושא מסדר 
נסת יודיע לכנסת על א0 יושב ראש הכ, יומה

  .מחיקת שמו של המציע שחזר בו
  

הודיע חבר הכנסת ליושב ראש ועדה שנושא   )ג(    
הצעה לסדר היו$ הועבר אליה כי הוא חוזר 

תחליט הוועדה א$ להסיר את , בו מהצעתו
החליטה הוועדה ; הנושא מסדר יומה

יודיע על כ0 יושב , להסיר את הנושא כאמור
ליטה הכנסת הח; ראש הוועדה לכנסת

להעביר לדיו	 בוועדה כמה הצעות בנושא 
ולא מסרו כל המציעי$ הודעה , דומה כאחת

לא תצביע הוועדה על , לפי סעי- קט	 זה
 א0 יושב ראש מסדר יומה הסרת הנושא

 על מחיקת שמו של הוועדה יודיע לוועדה
סמכויות ועדה לפי סעי- ; המציע שחזר בו

ת הדנה קט	 זה יהיו נתונות לוועדת הכנס
  ).ב(57בקביעת ועדה כאמור בסעי- 

  
דיוני� מהירי� 

בוועדה 
' תיקוני� מס(

120� ו115, 114(  

חבר הכנסת רשאי להציע הצעה לדיו	 מהיר   )א(  .60
 דיו	 �בתקנו	 זה (בוועדה מוועדות הכנסת 

חבר הכנסת יצר- להצעה דברי ; )מהיר
קבועה או לעניי	 , באיזו ועדההסבר ויציי	 

  .א מבקש שהדיו	 יתקיי$הו ,מסוי$

 
הצעה לדיו	 מהיר תוגש לנשיאות הכנסת   )ב(    

הצעה שהוגשה ; באמצעות מזכיר הכנסת
תידו	 על ידי ',  ביו$ א13:00עד שעה 

ולא תובא לאישור , הנשיאות באותו שבוע
הנשיאות יותר מהצעה אחת בשבוע של 

  .אותו חבר כנסת
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 נשיאות הכנסת תחליט א$ להעביר  )1(  )ג(    
וא$ הגישו , הצעה לדיו	 מהיר לוועדה

, כמה חברי כנסת הצעות בנושא דומה
  .תחליט לגביה	 הנשיאות כאחת

 
      

  
נשיאות הכנסת לא תעביר באותו   )2(

שבוע יותר מנושא אחד לדיו	 מהיר 
  .לכל אחת מהוועדות

  
, לקבוע ועדהנשיאות הכנסת רשאית   )3(      

שונה מזו  ,קבועה או לעניי	 מסוי$
וכ	 היא , י	 חבר הכנסת בהצעתושצי

רשאית לשנות את נוסח ההצעה לדיו	 
והיא תודיע על כ0 לחבר , מהיר

  .הכנסת
  

תחל , ועדה שהועבר אליה נושא לדיו	 מהיר  )ד(    
בדיו	 בתו0 עשרה ימי$ מיו$ החלטת 

פגרה לא יבואו נשיאות הכנסת וימי ה
  .במניי	

  
החליטה נשיאות הכנסת להעביר   )1(  )ה(    

רשאית , עה לדיו	 מהיר לוועדההצ
,  להעבירו לוועדה אחרתועדת הכנסת

: אחד מאלה, בו ביו$, א$ ביקש זאת
חבר הכנסת שהציע את ההצעה לדיו	 

יושב ראש הוועדה שנקבעה , מהיר
יושב ראש ועדה שסבור כי , כאמור

הנושא מצוי בתחו$ סמכויותיה של 
בראשותו או יושב ראש הוועדה ש

  .ועדת הכנסת
  

  
  

נמסרה לוועדת הכנסת בקשה כאמור   )2(  
לא תדו	 הוועדה שנקבעה , )1(בפסקה 

ועדת הכנסת תדו	 ; בנושא לדיו	 מהיר
, ותחליט בבקשה בישיבתה הקרובה

  . בתו0 שבועיי$�ובתקופת הפגרה 
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החליטה ועדת הכנסת להעביר את   )3(  
יודיע על כ0 , הדיו	 לוועדה אחרת

 יושב ראש ועדת הכנסת לנשיאות
לשתי הוועדות הנוגעות בדבר , הכנסת

אי	 בהחלטת ; ולחבר הכנסת המציע
ועדת הכנסת כדי לשנות ממניי	 

  ).ד(הימי$ האמור בסעי- קט	 
  

ע$ סיו$ הדיו	 המהיר יונחו מסקנות   )ו(    
 אלא א$ כ	, הוועדה על שולח	 הכנסת

החליטה הוועדה שפרסו$ המסקנות עלול 
 שלה חו.ביחסי ה, לפגוע בביטחו	 המדינה

  .או בעניי	 כלכלי חיוני שלה
  

יושב ראש הכנסת יעביר את מסקנות   )ז(    
הוועדה שהונחו על שולח	 הכנסת לשר 

 �וא$ לא ברור מיהו השר , הנוגע בדבר
  .לראש הממשלה

  
בתו0 שלושה חודשי$ מיו$ שקיבל את   )ח(    

יודיע השר הנוגע בדבר ליושב , המסקנות
ולה שפעל על כל פע, בכתב, ראש הכנסת

 הודעת השר תונח על ;בעקבות המסקנות
  .שולח	 הכנסת

  
הודיע חבר הכנסת ליושב ראש ועדה שנושא   )ט(    

לדיו	 מהיר הועבר אליה כי הוא חוזר בו 
  :יחולו הוראות אלה, מהצעתו

  
 שעות לפני פתיחת ישיבת 24הודיע עד   )1(      

 יוסר �הוועדה שנועדה לדיו	 בנושא 
ויושב , של הוועדההנושא מסדר יומה 

ראש הוועדה יודיע על כ0 לנשיאות 
  ;הכנסת

 
הודיע לאחר המועד האמור בפסקה   )2(      

 תחליט הוועדה א$ להסיר את �) 1(
החליטה הוועדה ; הנושא מסדר יומה

יודיע על , להסיר את הנושא כאמור
כ0 יושב ראש הוועדה לנשיאות 

  ;הכנסת
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החליטה נשיאות הכנסת להעביר   )3(      
לדיו	 מהיר בוועדה כמה הצעות 

ולא מסרו כל , בנושא דומה כאחת
או ) 1(המציעי$ הודעה לפי פסקאות 

לא יוסר הנושא מסדר היו$ ולא , )2(
תצביע הוועדה על הסרת הנושא 

יושב ראש  א0, לפי העניי	, מסדר יומה
הוועדה יודיע לוועדה על המציע שחזר 

  .בו
  

דיו� מהיר 
והצעה דחופה 
 בנושא דומה

  )114' תיקו� מס(

הוגשו לנשיאות הכנסת הצעה דחופה   )א(  .61
בהתא$ , והצעה לדיו	 מהיר בנושא דומה

תחליט הנשיאות אחת , לקביעת הנשיאות
והחלטתה תחול על כל ההצעות , מאלה
  : כאמור

 
  ;לאשר דיו	 בהצעה דחופה  )1(      

 
  ;לאשר דיו	 מהיר בוועדה  )2(      

  
ורשאי , הצעותלא לאשר כלל דיו	 ב  )3(      

חבר הכנסת שביקש שהצעתו תידו	 
לערער על ההחלטה , כהצעה דחופה
  ).ו(54כאמור בסעי- 

  
החליטה , )1)(א(על א- האמור בסעי- קט	   )ב(    

נשיאות הכנסת כי הצעה לדיו	 מהיר 
בוועדה תאושר לדיו	 כהצעה דחופה 

יחולו הוראות , בהתא$ לאותו סעי- קט	
  :אלה

 
י$ של ההצעה הדחופה ושל היו המציע  )1(      

, ההצעה לדיו	 מהיר מאותה סיעה
  ;תאושר לדיו	 רק ההצעה הדחופה

 



  
  

 60

לא היו המציעי$ של ההצעה הדחופה   )2(      
ושל ההצעה לדיו	 מהיר מאותה 

תאושר כהצעה דחופה ג$ , סיעה
לפי , הצעה לדיו	 מהיר בנושא דומה

ובלבד שא$ הוגשו , )1)(א(סעי- קט	 
מהיר על ידי חברי כמה הצעות לדיו	 

תאושר לדיו	 , כנסת מסיעה אחת
כהצעה דחופה רק ההצעה הראשונה 

  .מביניה	
  

אישרה נשיאות הכנסת דיו	 בהצעה דחופה   )ג(    
וכ	 אישרה כי הצעה , שהגיש חבר הכנסת

חבר כנסת  לדיו	 מהיר בוועדה שהגיש אותו
לפי סעי- , דחופה בנושא אחר תידו	 כהצעה

רק אחת מה	 כהצעה תידו	 , )1)(א(קט	 
  .בהתא$ להודעתו למזכיר הכנסת, דחופה

  
חבר הכנסת שהגיש הצעה דחופה והצעתו   )ד(    

אושרה לדיו	 מהיר בוועדה כאמור בסעי- 
אינו רשאי לערער על ההחלטה , )2)(א(קט	 

  ).ו(54פני ועדת הכנסת כאמור בסעי- ל
  

אישרה ועדת הכנסת דיו	 בהצעה לסדר   )ה(    
חופה בעקבות ערעור של חבר היו$ כהצעה ד

לא תחול החלטתה , )ו(54הכנסת לפי סעי- 
  .ה לדיו	 מהיר שהוגשה בנושא דומהעל הצע
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  בחירה ומינוי של נושאי משרה : 'חלק ה
  

  ידי הכנסת בחירת נציגי� לוועדות מינויי� ב:פרק ראשו�
  

נציגי� לוועדות 
מינויי� לנושאי 

 יפוטיתמשרה ש
' תיקוני� מס(

115 ,117(  

וכ	 , בתו0 ארבעה חודשי$ מתחילת כהונתה  )א(  .62
תפנה מקומו הבתו0 שישי$ ימי$ מיו$ ש

תבחר , של נציג במהל0 כהונתה של הכנסת
הכנסת את נציגיה לכל ועדה מוועדות 

בפרק זה (המינויי$ והבחירה המנויות להל	 
  ): ועדת מינויי$�
  

 לחוק 6 שלפי סעי- ועדת המינויי$  )1(      
  ;�1955ו"התשט, הדייני$

  
 לחוק 4ועדת המינויי$ שלפי סעי-   )2(      

  ;�1961א"התשכ, הקאדי$
  

 לחוק 11ועדת המינויי$ שלפי סעי-   )3(      
, בתי הדי	 הדתיי$ הדרוזיי$

 ועדת �בסעי- זה  (�1962ג"התשכ
  ;)הב'מד�המינויי$ לקאדי$

 
 4סעי- עדה לבחירת שופטי$ שלפי והו  )4(      

 6ולפי סעי- , השפיטה: יסוד�לחוק
  . לחוק בתי המשפט

 
מזכיר הכנסת יודיע לכל חברי הכנסת   )1(  )ב(    

על מועד הבחירה לוועדת מינויי$ 
לא יאוחר , שקבע יושב ראש הכנסת
  .משבועיי$ לפני אותו מועד

  
הצעת מועמדות תוגש ליושב ראש   )2(      

הכנסת בכתב עד נעילת ישיבת הכנסת 
ו$ האחרו	 בשבוע שלפני יו$ בי

 �וא$ חל אותו שבוע בפגרה , הבחירה
  .לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחירה
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שאינו שר או , כל אחד מחברי הכנסת  )3(      
רשאי להציע את מועמדותו , סג	 שר

למעט ועדת , לוועדת מינויי$
  . הב'מד�המינויי$ לקאדי$

  
	 שאינו שר או סג, כל חבר כנסת דרוזי  )4(      

רשאי להציע את מועמדותו , שר
וכ	 , הב'מד�לוועדת המינויי$ לקאדי$

רשאי$ כל עשרה מחברי הכנסת 
להציע את מועמדותו של דרוזי שאינו 

לא ; חבר הכנסת לוועדה האמורה
ישת- עצמו חבר הכנסת ביותר 

להצעה תצור- ; מהצעת מועמד אחד
הסכמתו של המועמד והצהרתו בדבר 

  .לפי פרק זהעמידתו בתנאי$ לבחירה 
  

מזכיר הכנסת יודיע לכל חברי הכנסת על   )ג(    
 שעות לפני 48שמות המועמדי$ לפחות 

שעת פתיחת ישיבת הכנסת שבה יתקיימו 
  .הבחירות לוועדת המינויי$

  
בחירת נציגי הכנסת לוועדת מינויי$ תהיה   )ד(    

  : כמפורט להל	, בהצבעה חשאית
  

שב יויודיע , לפני תחילת ההצבעה  )1(      
ראש הכנסת לכנסת על הרכב ועדת 

ובה ארבעה , קלפי שמינה לש$ כ0
חברי הכנסת שאינ$ מועמדי$ באות	 

שניי$ מסיעות הקואליציה , בחירות
  ;ושניי$ מסיעות האופוזיציה

  
מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי   )2(      

הכנסת לפי סדר שמות משפחת$ וכל 
, בזה אחר זה, אחד מחברי הכנסת

יע במקו$ שיועד לכ0 ייגש להצב
באול$ המליאה ומוסתר מעיני 

יחולו ) ב(36הוראות סעי- ; הזולת
  ;בשינויי$ המחויבי$, לעניי	 זה
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חבר הכנסת יקבל טופס ובו שמות   )3(      
בציו	 מספר נציגי הכנסת , המועמדי$

היה ; בוועדת המינויי$ שיש לבחר$
מספר המועמדי$ כמספר נציגי 

 ג$ יתאפשר, הכנסת שיש לבחר$
  ;סימו	 של התנגדות לבחירת מי מה$

  
הבחירה תיעשה בסימו	 שמות   )4(      

עד למספר , המועמדי$ על גבי הטופס
נציגי הכנסת בוועדת המינויי$ שיש 
לבחר$ או בסימו	 התנגדות 

טופס ; )3(כאמור בפסקה , לבחירת$
שסומנו בו יותר מועמדי$ מהמספר 

וא$ כלל הטופס ,  פסול�האמור 
 יהיה �כמה ועדות מינויי$ מועמדי$ ל

פסול לעניי	 הוועדה שלגביה סומנו 
  ;יותר מועמדי$ כאמור

  
חבר הכנסת יניח את הטופס בתיבת   )5(      

  ;הצבעה
  

ימסר תיבת ע$ גמר ההצבעה ת  )6(      
תספור והיא , ההצבעה לוועדת הקלפי

  ;מיד את הקולות
  

תוצאות ההצבעה ייקבעו לפי הוראות   )7(      
  :אלה
  

עלה מספר המועמדי$ על   )א(        
מספר נציגי הכנסת שיש 

ייבחרו המועמדי$ , לבחר$
שקיבלו את מספר הקולות 

קיבלו כמה מועמדי$ ; המרבי
מספר קולות שווה ובשל כ0 לא 
נית	 לקבוע מיה$ נציגי הכנסת 

, כול$ או חלק$, כאמור
חוזרי$ מיד על ההצבעה 

  ; ביניה$ עד להכרעה
  

די$ כמספר היה מספר המועמ  )ב(        
  �נציגי הכנסת שיש לבחר$ 
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ה$ ייבחרו א$ מספר   )1(          
הקולות בעד$ עלה על 

  ;מספר הקולות נגד$
  

לא עלה מספר הקולות   )2(          
בעד$ על מספר הקולות 

יתקיימו בחירות , נגד$
חדשות לנציגי$ שנותר 
לבחור בתו0 שלושי$ 
ימי$ ויחולו עליה	 

  ;הוראות סעי- זה
  

 הקלפי תודיע ליושב ראש ועדת  )8(      
יושב ; הכנסת על תוצאות ההצבעה

ראש הכנסת יודיע לכנסת באותה 
ישיבה שבה התקיימו הבחירות על 

  .תוצאותיה	
  

מונה נציג הכנסת בוועדת מינויי$ לשר או   )ה(    
יחדל לכה	 כנציג כאמור ע$ , לסג	 שר

ג במקומו ויתקיימו בחירות לנצי, מינויו
  .זהבהתא$ להוראות סעי- 

  
, סייגי� לכהונה
השעיה והעברה 

מכהונה לפי 
 לחוק 6סעי" 

הכנסת 
' תיקוני� מס(

119� ו115(  

 הוועדה �וכל עוד לא נבחרה , ועדת הכנסת  )א(  .63
רשאית לקבוע כי חבר הכנסת לא , המסדרת

יהיה מועמד לכהונה כנציג הכנסת בוועדת 
) 1(בהתקיי$ בו האמור בפסקאות , מינויי$

הוראות סעיפי$ ; )א(3שבסעי- ) 2(רישה או 
 3שבסעי- ) ה(עד ) ב(�סיפה ו) 1)(א(קטני$ 

  .בשינויי$ המחויבי$, יחולו לעניי	 זה
 

, לפי הצעת ועדת הכנסת, הכנסת רשאית  )ב(    
להשעות מכהונתו את נציג הכנסת בוועדת 

) 1(מינויי$ בהתקיי$ בו האמור בפסקה 
) ג(, )ב(3הוראות סעי- ; )א(3רישה שבסעי- 

בשינויי$ , לו לעניי	 זה יחו4וסעי- ) ה(�ו
הושעה נציג הכנסת בוועדת ; המחויבי$

תבחר הכנסת נציג אחר , מינויי$ מכהונתו
במקומו לתקופת ההשעיה בדר0 האמורה 

  .62בסעי- 
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הורשע חבר הכנסת במהל0 כהונתה של   )ג(    
בפסק די	 סופי בעבירה , אותה כנסת

בוועדת יחדל לכה	 כנציג הכנסת , פלילית
  .מינויי$

  
לגבי דרוזי שאינו חבר הכנסת כנציג הכנסת   )ד(    

הב יחולו 'מד�בוועדת המינויי$ לקאדי$
  :הוראות אלה

  
לא יהיה מועמד כנציג הכנסת בוועדה   )1(      

מי שמתקיימי$ נגדו הליכי$ פליליי$ 
או שהורשע בפסק די	 סופי בעבירה 
פלילית וטר$ חלפו עשר שני$ מיו$ 

 נעשה סופי או מיו$ שגמר שפסק הדי	
  ;לפי המאוחר,  את עונשולשאת

  
מתקיימי$ נגדו הליכי$ פליליי$   )2(      

 יושעה מכהונתו כנציג �לאחר בחירתו 
הכנסת בוועדה עד למת	 פסק די	 

והכנסת תבחר נציג אחר במקומו  סופי
לתקופת ההשעיה בדר0 האמורה 

  ;62בסעי- 
  

 הורשע בפסק די	 סופי בעבירה  )3(      
יחדל לכה	 כנציג הכנסת , פלילית
  .בוועדה

  
נציגי� לפי חוק 

הרבנות 
הראשית 
תיקו� (לישראל 

  )115' מס

לא יאוחר משלושי$ ימי$ לפני המועד שנקבע  .64
, לכינוס האסיפה הבוחרת לש$ עריכת בחירות

,  לחוק הרבנות הראשית לישראל12כאמור בסעי- 
 תבחר הכנסת את נציגיה לאסיפה, $�1980"התש

יכהנו וה$ , לחוק האמור) 7(8הבוחרת לפי סעי- 
וא$ תמה כהונת הכנסת , כל עוד ה$ חברי הכנסת

 עד שהכנסת החדשה תבחר חברי$ אחרי$ �
עד ) א(�63ו) ה(עד ) ב(62הוראות סעיפי$ ; במקומ$

בשינויי$ , הכנסת לפי סעי- זה יחולו על נציגי) ג(
  .המחויבי$
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  די ועדה של הכנסת יבחירת נציגי� ב: פרק שני
  

נציג לוועדה 
המציעה 
מועמדי� 

למשרת היוע+ 
המשפטי 
תיקו� (לממשלה 

  )115' מס

, בתו0 ארבעה חודשי$ מתחילת כהונתה  )א(  .65
תפנה הוכ	 בתו0 שישי$ ימי$ מיו$ ש

מקומו של נציג במהל0 כהונתה של 
תבחר ועדת החוקה חוק ומשפט , הכנסת

מדי$ את נציג הכנסת לוועדה המציעה מוע
יושב ; פטי לממשלהלמשרת היוע. המש
 חוק ומשפט יודיע לכל ראש ועדת החוקה

חברי הכנסת על מועד הבחירה לא יאוחר 
  .משבועיי$ לפני אותו מועד

  
שאינו שר או סג	 , כל אחד מחברי הכנסת  )ב(    

רשאי להציע את מועמדותו בכתב , שר
ליושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט עד 

נסת ביו$ האחרו	 בשבוע נעילת ישיבת הכ
וא$ חל אותו שבוע , שלפני יו$ הבחירה

 לא יאוחר משבוע לפני מועד �בפגרה 
  .הבחירה

  
 חוק ומשפט יודיע יושב ראש ועדת החוקה  )ג(    

לכל חברי הכנסת על שמות המועמדי$ 
 שעות לפני שעת פתיחת ישיבת 48לפחות 

  .הוועדה שבה יתקיימו הבחירות
  

, הכנסת תהיה בהצבעה גלויהבחירת נציג   )ד(    
  :כמפורט להל	

  
יאמר כל , היה יותר ממועמד אחד  )1(      

אחד מחברי הוועדה המשתת- 
בהצבעה את ש$ המועמד שהוא תומ0 

והמועמד שקיבל את מרב קולות , בו
קיבלו כמה ;  ייבחר�המשתתפי$ 

מועמדי$ מספר קולות שווה ובשל כ0 
חוזרי$ מיד , לא נית	 לקבוע מי נבחר

  ; ל ההצבעה ביניה$ עד להכרעהע
  

יאמר כל אחד , היה מועמד אחד  )2(      
מחברי הוועדה המשתת- בהצבעה א$ 
, הוא תומ0 בו או מתנגד לבחירתו

  : ויחולו הוראות אלה
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הוא ייבחר א$ מספר הקולות   )א(        
בעדו עלה על מספר הקולות 

  ;נגדו
 

לא עלה מספר הקולות בעדו על   )ב(        
יתקיימו , ת נגדומספר הקולו

בחירות חדשות בתו0 שלושי$ 
ימי$ ויחולו עליה	 הוראות 

  .סעי- זה
  

, )ג(עד ) א(�63ו) ה(62הוראות סעיפי$   )ה(    
לעניי	 נציג , בשינויי$ המחויבי$, יחולו

  .הכנסת לפי סעי- זה
  

נציגי� למועצת 
צבי �יד יצחק ב�

  )115' תיקו� מס(

ט תבחר את ועדת החינו0 התרבות והספור  )א(  .66
�שלושת נציגי הכנסת למועצת יד יצחק ב	

, צבי� לחוק יד יצחק ב	4צבי לפי סעי- 
  .�1969ט"התשכ

 
על בחירת הנציגי$ יחולו הוראות סעיפי$   )ב(    

בשינויי$ המחויבי$ , )ג(עד ) א(�65ו) ה(62
 חוק במקו$ ועדת החוקה: ובשינוי זה

 התרבות ומשפט תבוא ועדת החינו0
  .והספורט

 
, תהיה בהצבעה גלויהבחירת נציגי הכנסת   )ג(    

  :כמפורט להל	
  

עלה מספר המועמדי$ על מספר נציגי   )1(      
יאמר כל אחד , הכנסת שיש לבחר$

מחברי הוועדה המשתת- בהצבעה את 
ש$ המועמד או המועמדי$ שהוא 

עד למספר נציגי הכנסת , תומ0 בה$
והמועמדי$ שקיבלו את , שיש לבחר$

;  ייבחרו�תתפי$ מרב קולות המש
 מועמדי$ מספר קולות קיבלו כמה

שווה ובשל כ0 לא נית	 לקבוע מיה$ 
חוזרי$ , כול$ או חלק$, נציגי הכנסת

  ;מיד על ההצבעה ביניה$ עד להכרעה
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היה מספר המועמדי$ כמספר נציגי   )2(      
יאמר כל אחד , הכנסת שיש לבחר$

מחברי הוועדה המשתת- בהצבעה א$ 
נגד ד מה$ או מתהוא תומ0 בכל אח

  :ויחולו הוראות אלה, לבחירת$
  

ייבחרו מועמדי$ שמספר   )א(        
הקולות בעד$ עלה על מספר 

  ;הקולות נגד$
 

לא נבחרו מועמדי$ כמספר   )ב(        
יתקיימו , נציגי הכנסת כאמור

בחירות חדשות לנציגי$ 
שנותר לבחור בתו0 שלושי$ 

ויחולו עליה	 הוראות , ימי$
  .סעי- זה

  
  קביעת מספר שופטי בית המשפט העליו�:  שלישיפרק

  
החלטת הכנסת בעניי	 מספר השופטי$   )א(  .67

 לחוק בתי 25ליו	 לפי סעי- בבית המשפט הע
 לא תתקבל אלא לפי הצעה של ,המשפט

  .ועדת החוקה חוק ומשפט
  

  קביעת מספר 
שופטי בית 

המשפט העליו� 
 25לפי סעי" 
לחוק בתי 
תיקו� ( המשפט

, וכ	 הממשלה, כל עשרה מחברי הכנסת  )ב(    )115' מס
רשאי$ להגיש ליושב ראש ועדת החוקה 
חוק ומשפט הצעה שהכנסת תשנה את 
, מספר השופטי$ בבית המשפט העליו	

  .ציינו בה את מספר השופטי$ המוצעוי
  

)ג(    
1

 חוק ומשפט תדון ותחליט בהצעה ועדת החוקה  
ימים מיום  120בתוך ) ב(כאמור בסעיף קטן 

 .שהוגשה וימי הפגרה לא יבואו במניין
  

החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט בנוגע   )ד(    
תונח על , )ב(להצעה כאמור בסעי- קט	 

בצירו- השגות שהגישו , שולח	 הכנסת
א- א$ , ונימקו חברי הכנסת בדיו	 בוועדה

לא יגיש חבר הכנסת ; אינ$ חברי הוועדה
  .יותר מהשגה אחת

                                                 
  .�19ה ביו$ תחילת כהונתה של הכנסת )ג(67 סעי- תחילתו של 1
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יביא את החלטת ועדת יושב ראש הכנסת   )ה(    
 30החוקה חוק ומשפט לדיו	 בכנסת בתו0 

וימי הפגרה לא יבואו , ימי$ מיו$ הנחתה
פני הכנסת אש הוועדה יציג ליושב ר; במניי	

את הצעת הוועדה והוא רשאי לסכ$ את 
כל משיג ; )3(�ו) 2(29הדיו	 כאמור בסעי- 

רשאי לנמק את השגתו במסגרת זמ	 שלא 
אחרי הנמקת ; תעלה על חמש דקות
  .ההשגות יתקיי$ דיו	 אישי

  
 תצביע הכנסת על הצעת ועדת בתו$ הדיו	  )ו(    

 חוק ומשפט ועל ההשגות כמפורט החוקה
  :להל	

  
 היא יה תה�התקבלה הצעת הוועדה   )1(      

החלטת הכנסת ואי	 מצביעי$ על 
  ;ההשגות

 
לא התקבלה הצעת הוועדה והצביעו   )2(      

  �על כל ההשגות 
  

 יה תה�התקבלה השגה אחת   )א(        
  ;היא החלטת הכנסת

 
 תכריע �התקבלו כמה השגות   )ב(        

  .הכנסת ביניה	
  

ועדת החוקה חוק ומשפט לא תדו	 בהצעה   )ז(    
אלא בחלו- שנה ) ב(כאמור בסעי- קט	 

  ).ו(מיו$ החלטת הכנסת לפי סעי- קט	 
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  מצב חירו�: 'חלק ו
  

  צב חירו�הכרזת מ: פרק ראשו�
  

'  חלק ו� הגדרות
  )116' תיקו� מס(

  �בחלק זה   .68

: יסוד� לחוק38 כמשמעותו בסעי- �" מצב חירו$"    
  ;הממשלה

  
 ועדה משותפת של ועדת �" הוועדה המשותפת"    

  ;החו. והביטחו	 וועדת החוקה חוק ומשפט
  

 39 כמשמעות	 בסעי- �" תקנות שעת חירו$"    
  .הממשלה: יסוד�לחוק

  
לא , החלטת הכנסת להכריז על מצב חירו$  )א(  .69

תתקבל אלא לפי המלצה של הוועדה 
  .המשותפת

רזת מצב הכ
חירו� לפי סעי" 

: יסוד� לחוק38

הממשלה
1
 

' תיקוני� מס(
116 ,117( 

הציעו הממשלה או שלושי$ חברי הכנסת   )ב(  
לפי סעי- , שהכנסת תכריז על מצב חירו$

שהכנסת או , הממשלה: יסוד�לחוק) א(38
  לפי סעי-, תחזור ותכריז על מצב חירו$

יעבירו את הצעת$ אל , לחוק היסוד) ב(38
; המשותפת יושב ראש הכנסת ואל הוועדה

הצעה בעניי	 הכרזה חוזרת על מצב חירו$ 
תועבר לא יאוחר משישי$ ימי$ לפני תו$ 

  .מצב החירו$
  

הוועדה המשותפת תבח	 את הצור0   )ג(    
וא$ הוצע לחזור , להכריז על מצב חירו$

תבח	 ג$ את , ולהכריז על מצב חירו$
התקנות לשעת חירו$ שהותקנו מכוח 
ההכרזה האחרונה על מצב חירו$ ואת 

וקפה מותנה בקיומו של מצב החקיקה שת
  .חירו$

  

                                                 
  יו$ עד ההכרזהלתקופה שמיו$ על מצב חירו$ הכריזה הכנסת 7.5.2012ביו$  1

' עמ, ע"התש; 4830'  ועמ4680' עמ, א"התשע; XX' עמ, ב"פ התשע"י (6.5.2013
3554.(  
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הוועדה המשותפת תביא את המלצתה   )ד(    
וא$ ההמלצה היא בעניי	 , לאישור הכנסת
נסת לא לאישור הכביאה ת ,הכרזה חוזרת

  . ימי$ לפני תו$ מצב החירו�14$יאוחר מ
 

היתה ההצעה להכרזה על מצב חירו$   )ה(    
תאפשר , יוזמה של שלושי$ חברי הכנסת

הוועדה המשותפת לנציג המציעי$ לנמק 
  .פניהצעה לאת הה

  
תקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירו$   )ו(    

לא תעלה על שנה מיו$ , לפי סעי- זה
  .ההכרזה

  
כל עוד לא נבחרו חברי ועדות הכנסת   )ז(    

יהיו סמכויות הוועדה , לאחר הבחירות
המשותפת לפי חלק זה נתונות לוועדה 
הזמנית לענייני חו. וביטחו	 שהקימה 

לחוק ) ה(א2הוועדה המסדרת לפי סעי- 
על א- הוראות סעי- קט	 , ואול$; הכנסת

תקופת תוקפה של הכרזה על מצב , )ו(
ועדה הזמנית לא חירו$ לפי הצעת הו

  .תעלה על ארבעה חודשי$ מיו$ ההכרזה
  

הכרזת 
הממשלה  על 
מצב חירו� 

  )116' תיקו� מס(

 

) ג(38הכריזה הממשלה על מצב חירו$ לפי סעי-  .70
תודיע על כ0 מיד ליושב , הממשלה: יסוד�לחוק

וא$ , ראש הכנסת וליושב ראש הוועדה המשותפת
ד$ ביותר  במועד המוק�לא נית	 לעשות כ	 מיד 

הוועדה המשותפת תדו	 בהכרזה ותביא ; האפשרי
  .את המלצתה לאישור הכנסת בהקד$ האפשרי

  
ביטול מצב 

תיקו�  (חירו�
  )116' מס

סברו הממשלה או שלושי$ חברי הכנסת כי מ	  .71
הראוי שהכנסת תבטל הכרזה על מצב חירו$ לפי 

יעבירו את , הממשלה: יסוד�לחוק) ה(38סעי- 
ושב ראש הכנסת ואל הוועדה הצעת$ אל י

יחולו ) ה(עד ) ג(69והוראות סעי- , המשותפת
  .בשינויי$ המחויבי$

  
 סדרי הדיו�

 )116' תיקו� מס(
הביאה הוועדה המשותפת את המלצתה לאישור  .72

תדו	 הכנסת , 71 עד 69הכנסת לפי סעיפי$ 
  :ואלה סדרי הדיו	, בהמלצה בהקד$
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סר לחברי הודעה על קיו$ הדיו	 תימ  )1(    
אלא , הכנסת לא יאוחר מיו$ לפני הדיו	

א$ כ	 נסיבות החירו$ אינ	 מאפשרות 
  ;זאת
  

פני יושב ראש הוועדה המשותפת יציג ל  )2(    
הכנסת את המלצת הוועדה והוא רשאי 

  ;)3(�ו) 2(29לסכ$ את הדיו	 כאמור בסעי- 
  

, היתה ההמלצה בעקבות הצעת הממשלה  )3(    
ציג את טיעוניה תהיה הממשלה רשאית לה

  ;על ידי אחד השרי$
  

האישי תצביע הכנסת על בסיו$ הדיו	   )4(    
  . ההמלצה
  

  תקנות שעת חירו� : פרק שני
  

ביטול תקנות 
שעת חירו� לפי 

� לחוק39סעי" 
הממשלה : יסוד

' תיקוני� מס(
116 ,117( 

הממשלה תעביר תקנות שעת חירו$   )א(  .73
אמור כ, שהתקינה לוועדת החו. והביטחו	

, הממשלה: יסוד�לחוק) א(39בסעי- 
יניח	 על שולח	 והוא וליושב ראש הכנסת 

 יעביר	 �וא$ הועברו בפגרה , הכנסת
  .לידיעת חברי הכנסת

  
לפי הצעת כל אחד , ועדת החו. והביטחו	  )ב(    

, וכ	 שלושי$ חברי הכנסת, מחבריה
פני הוועדה המשותפת לרשאי$ להביא 

  .רו$הצעה לביטול תקנות שעת חי
  

הוועדה המשותפת תבח	 את הצור0 לבטל   )ג(    
ותביא את המלצתה , תקנות שעת חירו$

  .לאישור הכנסת
  

על הדיו	 לפי סעי- זה יחולו הוראות   )ד(    
  .בשינויי$ המחויבי$, �72ו) ה(69סעיפי$ 
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הלי, החקיקה: 'חלק ז
1
   

  
    כללי�הלי, החקיקה : פרק ראשו�

  
  הלי, החקיקה 

�  כללי 
'  מסני�תיקו(

120� ו117(  

, הצעת חוק תידו	 בכנסת בשלוש קריאות  )א( .74
;  ג$ בדיו	 המוקד$�והצעת חוק פרטית 

הוראות ; חוק יתקבל בקריאה השלישית
  .יסוד�חלק זה יחולו ג$ על חוקי

 
ידי חבר הכנסת בהצעת חוק תוגש לכנסת   )ב(    

או על ידי )  הצעת חוק פרטית�בתקנו	 זה (
 הצעת חוק �בתקנו	 זה (לה הממש

 � 80ובענייני$ כמפורט בסעי- , )ממשלתית
 �בתקנו	 זה (ג$ על ידי ועדה של הכנסת 

הצעות חוק ; )הצעת חוק מטע$ ועדה
שהונחו על שולח	 הכנסת יפורסמו באתר 

  .האינטרנט של הכנסת
  

ועדות הכנסת יכינו את הצעות החוק   )ג(    
  .בהתא$ להוראות חלק זה

  
  

   הדיו� המוקד��הצעות חוק פרטיות : ישנפרק 
  

הגשת הצעת 
, חוק פרטית

אישורה והנחתה 
על שולח� 
תיקו� (הכנסת 

  )117' מס

חבר הכנסת שאינו שר או סג	 שר רשאי   )א(  .75
ההצעה תנוסח ; להגיש הצעת חוק פרטית

  .כחוק ויצורפו לה דברי הסבר
  

                                                 
  . 12.7.2011 שהתקבל ביו$ 117'  בתיקו	 מס לתקנו	 התווס-'חלק ז 1

יו$ תחילת כנס הכנסת הבא אחרי יו$  (30.10.2011ביו$ לתו של חלק זה תחי
יחול ג$ על הצעות חוק שהונחו על שולח	 בהוראת המעבר נקבע כי חלק זה ). קבלתו

אול$ לעניי	 הצעות חוק פרטיות כאמור יראו , )3541/18/עד פ (הכנסת לפני תחילתו
 עוד קובעת הוראת .כיוזמיהאת כל חברי הכנסת ששמ$ מופיע על גבי הצעת החוק 

יעמדו ', החלטות שהתקבלו בקשר להצעות חוק לפני תחילתו של חלק ז"המעבר כי 
יחולו לעניי	 , לעניי	 הצעת חוק כאמור שהוחלט לכלול בה גרסאות; בתוקפ	

  ".'כנוסחו ערב תחילתו של חלק ז, הגרסאות הוראות תקנו	 הכנסת
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הצעת חוק יכול שתהיה ביוזמת כמה   )1(  )ב(    
וה$ יקבעו את סדר , סתחברי כנ

  .שמותיה$ על גבי הצעת החוק
  

יוז$ הצעת חוק רשאי לצר- להצעתו   )2(      
והוא יקבע את , חברי כנסת נוספי$

; סדר שמותיה$ על גבי הצעת החוק
שמות המצטרפי$ יצוינו בנפרד 

  .משמות היוזמי$
  

, הונחה הצעת החוק על שולח	 הכנסת  )3(      
 לא ישונה סדר שמות היוזמי$

 מציעי �בחלק זה (והמצטרפי$ אליה 
  ).הצעת החוק

  
כל בקשה או הודעה בנוגע להצעת חוק   )ג(    

  . פרטית תימסר על ידי אחד היוזמי$
  

חבר הכנסת שהגיש הצעת חוק ביודעו כי   )ד(    
הוגשה כבר באותו עניי	 הצעת חוק זהה או 

בי	 באותה כנסת ובי	 בכנסת , דומה בעיקרה
בדברי ההסבר להצעת יציי	 זאת , קודמת
  .החוק

  
הצעת חוק פרטית תובא לאישור נשיאות   )ה(    

נשיאות הכנסת לא תאשר הצעת ; הכנסת
  חוק שלדעתה שוללת את קיומה של
מדינת ישראל כמדינתו של הע$ היהודי או 

  1 .שהיא גזענית במהותה
  

                                                 
מטרת . ני$ הינה סמכות שבשיקול דעתסמכות$ של יושב ראש הכנסת והסג) 1 (1

אשר , הבחינה על ידי יושב ראש הכנסת והסגני$ היא להיות מנגנו	 של בקרה וסינו	
אשר מסגרת של , יעביר להנחה על שולח	 הכנסת את אות	 הצעות של חברי הכנסת

הא$ . על עניני$ שבצורה, בראש ובראשונה, בחינה זו משתרעת. חוק תואמת אות	
היושב . בנויה סעיפי$ סעיפי$ וא$ ניסוחיה תואמי$ מסגרת של חוקהצעת החוק 

א$ יש , עליה$ לבדוק. ראש והסגני$ מוסמכי$ ג$ לבחו	 את תכנה של הצעת החוק
כ	 רשאי$ ה$ . שיש בה מסר נורמטיבי ולא סיפורת עובדתית, בה קביעת נורמה

, ברי גידופי	ושאי	 בה די, שתואמת היא דבר חקיקה, לבחו	 את סגנונה של ההצעה
המתואר לעיל אינו אלא הדגמה לסמכות הבקרה והסינו	 של יושב ראש . בלע ועלבו	

אי	 הסמכות כוללת בחובה את הכוח שלא לאשר הצעת חוק בשל . הכנסת והסגני$
 742/84. "בג(חברתי של ההצעה �מהתוכ	 הפוליטי, הסתייגות ולו העזה ביותר
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יצוינו , אישרה נשיאות הכנסת הצעת חוק  )ו(    
 הכנסת וכ	 על גביה מספר סידורי ומספר

והיא תונח על , היותה הצעת חוק פרטית
  .שולח	 הכנסת

  
הדיו� מועד 

המוקד� 
והצמדה 

'  מסני�תיקו(
120� ו117(  

בישיבת הכנסת שנועדה לכ0 כאמור בסעי-   )א(  .76
יתקיי$ דיו	 מוקד$ בהצעות חוק , )ד(25

במסגרת מכסה סיעתית שתקבע , פרטיות
  .99ועדת הכנסת לפי סעי- 

 

ושב ראש הכנסת רשאי לקבוע כי נוס- על י  )ב(    
הדיו	 המוקד$ בהצעות חוק פרטיות כאמור 

  יתקיי$ דיו	, )א(בסעי- קט	 
לציו	 מוקד$ בהצעות חוק פרטיות בישיבה 

, ובלבד שהממשלה הודיעה, נושא מיוחד
בהודעה בכתב של מזכיר הממשלה למזכיר 

שהיא תומכת בה	 או שהיא , הכנסת
יושב ראש ;  ישיבהמסכימה שיידונו באותה

הכנסת רשאי לקבוע כי הצעות חוק לפי 
סעי- קט	 זה לא יבואו במניי	 ההצעות לפי 

  .99סעי- 
  

 45הדיו	 המוקד$ לא יתקיי$ לפני שעברו   )ג(    
ימי$ מיו$ שהונחה הצעת החוק על שולח	 

לעניי	 זה יובאו במניי	 יו$ הנחתה ; הכנסת
של הצעת החוק על שולח	 הכנסת ויו$ 

  .בעה עליהההצ

                                                                                                    
בעבר , ש לקרוא בכפיפות להוראות הסיפהאת האמור י) (יושב ראש הכנסת' כהנא נ

  ).ד"שהותק	 בעקבות פסה) ג(134' ס
. אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות היושב ראש והסגני$ וכמקובל עליו "בג) 2(

נוהג הוא בריסו	 בכל הנוגע לכניסה לתחו$ הפעלת הסמכות הפני$ פרלמנטרית 
  ).אש הכנסתיושב ר'  כהנא נ669/85. "בג(שהיא בגבולות התקנו	 

התקנו	 בלבד הוא שיוצר מעיקרו את זכותו של חבר הכנסת להיות יז$ של ) 3(
  ).יושב ראש הכנסת'  כהנא נ669/85. "בג(הצעת חוק והוא שקובע את תחומיה 

דוגמאות למקרי$ בה$ הנשיאות לא אישרה הנחת	 של הצעות על שולח	 ) 4(
יהודי יוכל להיבחר לכהונת ראש הצעת חוק על פיה רק : 4.2.1997ביו$ ) א: (הכנסת

כ אריה "שהציע חה" הצעת חוק נפש תחת נפש: "8.11.2004ביו$ ) ב(; הממשלה
אלדד לפיה במקביל לפינוי יישוב יהודי באזור או ברמת הגול	 יפונה ג$ יישוב ערבי 

יסודות התקציב הצעת חוק : 4.7.2011ביו$ ) ג(; הנמצא בתחומי מדינת ישראל
 שתי הצעות 16.1.2012ביו$ ) ד(; כ אחמד טיבי" שהציע חה)נכבה הכחשת ה�תיקו	 (

הצעת חוק אלקודס בירת פלסטי	 והאומה האסלמית : כ אחמד טיבי"של חה
  ). תוכ	 והגדרות בספרי הלימוד�תיקו	 (והצעת חוק חינו0 ממלכתי 
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הדיו	 , )ג(על א- האמור בסעי- קט	   )ד(    
 45המוקד$ יכול שיתקיי$ לפני שעברו 

ימי$ מיו$ שהצעת החוק הונחה על שולח	 
  :הכנסת באחת מאלה

  
בהודעה בכתב של , הממשלה הודיעה  )1(      

, מזכיר הממשלה למזכיר הכנסת
שהיא תומכת בהצעת החוק או שאי	 

או , ליהבדעתה לנקוט עמדה ביחס א
שהיא מסכימה שתידו	 במועד מוקד$ 

  ;יותר
  

ועדת הכנסת החליטה על קיצור   )2(      
לפי , תקופת ההנחה כאמור ברישה

שאליה , בקשת יוז$ הצעת החוק
א$ , יצור- נוסח הצעת החוק

השתכנעה כי להצעת החוק יש 
ובעת ההצבעה , חשיבות או דחיפות

נכחו בוועדת הכנסת לפחות שליש 
  ;ועי$מחבריה הקב

  
הדיו	 המוקד$ בהצעת החוק הוצמד   )3(      

לדיו	 בהצעת חוק אחרת לפי הוראות 
  ).ה(סעי- קט	 

  
יצמיד מזכיר , לבקשת יוז$ הצעת החוק  )ה(    

הכנסת את הדיו	 המוקד$ של הצעת החוק 
לדיו	 )  הצעת החוק המוצמדת�בחלק זה (

המוקד$ או לקריאה הראשונה של הצעת 
 הצעת החוק �בחלק זה (חוק אחרת 

א- א$ יש בכ0 משו$ חריגה , )המקורית
, 99מהמכסה השבועית כאמור בסעי- 

  :בהתקיי$ כל אלה
  

הצעת החוק המוצמדת זהה או דומה   )1(      
  ;בעיקרה להצעת החוק המקורית
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הצעת החוק המוצמדת היתה מונחת   )2(      
על שולח	 הכנסת שבועיי$ לפחות 

רק פכפחות כל הלפני מועד הדיו	 או ל
זמ	 שבו היתה מונחת הצעת החוק ה

  .המקורית
  

בקשת הצמדה תוגש למזכיר הכנסת עד   )ו(    
סיו$ דיוני המליאה ביו$ שבו פורס$ סדר 
היו$ לאותו שבוע או ביו$ שבו נוספה הצעת 

  .החוק המקורית לסדר היו$
  

יוז$ הצעת חוק מוצמדת רשאי לחזור בו   )ז(    
ת ובלבד שטר$ נימק א, מבקשת ההצמדה

  ).א(77הצעת החוק לפי סעי- 
  

לא יתקיי$ דיו	 מוקד$ בהצעת חוק זהה או   )ח(    
דומה בעיקרה להצעת חוק אחרת לפני 
שעברו שישה חודשי$ מיו$ החלטת הכנסת 
, כמפורט להל	 לגבי הצעת החוק האחרת
, אלא א$ כ	 החליט יושב ראש הכנסת

על קיצור , לבקשת יוז$ הצעת החוק
צא שחל שינוי של התקופה האמורה א$ מ

  :ממש בנסיבות
  

הצעת החוק הוסרה מסדר היו$ בדיו	   )1(      
  ;המוקד$ או בקריאה הראשונה

  
הצעת החוק הוסרה מסדר היו$ לפי   )2(      

  ;94לפי סעי- , הצעת ועדה
  

הוחלט שנושא הצעת החוק יידו	   )3(      
  .בוועדה כהצעה לסדר היו$

  
סדרי הדיו� 
  המוקד� 

' מסני� תיקו(
120� ו117(  

אחד מיוזמי הצעת החוק ינמק את הצעת   )א(  .77
  :לפי העניי	, החוק לפי הוראות אלה

  

במסגרת זמ	 שלא תעלה על עשר   )1(      
  ;דקות

  
 במסגרת �לגבי הצעת חוק מוצמדת   )2(      

  ; זמ	 שלא תעלה על שלוש דקות
  



  
  

 78

בהודעה בכתב , א$ הממשלה הודיעה  )3(      
, כנסתשל מזכיר הממשלה למזכיר ה

שהיא תומכת בהצעת החוק או שאי	 
, בדעתה לנקוט עמדה ביחס אליה

והיוז$ נימק אותה מהמקו$ המיועד 
 במסגרת זמ	 �לכ0 באול$ המליאה 

והצעת , שלא תעלה על דקה אחת
החוק לא תבוא במניי	 ההצעות לפי 

נימק היוז$ את הצעת ; 99סעי- 
החוק במסגרת זמ	 של דקה אחת 

$ הצעת חוק ינמק ג$ יוז, כאמור
המוצמדת אליה את הצעתו באותה 

ויחולו על הצעת החוק , מסגרת זמ	
  .המוצמדת הוראות פסקה זו

  
הנמקת הצעת חוק מוצמדת תהיה מיד   )ב(    

לאחר הנמקת הצעת החוק המקורית ולפני 
  .ההצבעה עליה

  
, )א(אחרי ההנמקה לפי סעי- קט	   )1(  )ג(    

או סג	 שר בענייני המשרד , רשאי שר
להביע את עמדת , שבו הוא מכה	

  הממשלה ביחס להצעת
  החוק במסגרת זמ	 שלא תעלה על

ורשאי הוא להביע את , עשר דקות
עמדת הממשלה במרוכז על כמה 

  .הצעות חוק בנושא דומה
  

, )1(שר או סג	 שר כאמור בפסקה   )2(      
בהסכמת יוז$ הצעת , רשאי להודיע

כי עמדת הממשלה כאמור , החוק
ה תימסר במועד מאוחר באותה פסק

תתקיי$ , נמסרה הודעה כאמור ;יותר
 לפי בקשת, ההצבעה על הצעת החוק

בישיבת הכנסת שנועדה לכ0 , היוז$
או בישיבה אחרת ) ד(25כאמור בסעי- 

  .שבה תוצמד לדיו	 בהצעת חוק אחרת
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 בהצעת החוק או לא נקטה תמכה הממשלה  )ד(    
כאמור בסעי- קט	 , עמדה ביחס אליה

רשאי אחד מחברי הכנסת להציע , )1)(ג(
להסיר את הצעת החוק מסדר היו$ ולנמק 
את התנגדותו להצעת החוק במסגרת זמ	 

קיבל אחד ; שלא תעלה על שלוש דקות
מחברי הכנסת רשות דיבור כדי לנמק את 
התנגדותו להצעת החוק א0 בדבריו תמ0 

יפסיקנו יושב ראש הישיבה ויית	 רשות , בה
אחר המבקש להתנגד דיבור לחבר כנסת 

  .להצעת החוק
  

התנגדו הממשלה או אחד מחברי הכנסת   )ה(    
וכ	 , רשאי יוז$ הצעת החוק, להצעת החוק

, א$ יש כזאת, יוז$ הצעת החוק המוצמדת
להשיב במסגרת זמ	 שלא תעלה על שלוש 

יוז$ הצעת החוק המקורית רשאי ; דקות
לבקש כי נושא הצעת החוק יידו	 בוועדה 

  .ר היו$כהצעה לסד
  

יושב ראש , 31על א- האמור בסעי-   )ו(    
הישיבה רשאי לתת את רשות הדיבור לשר 

או לסג	 שר , המדבר בש$ הממשלה, נוס-
  ,בענייני המשרד שבו הוא מכה	

בכל שלב משלבי הדיו	 המוקד$ ובטר$ 
במסגרת זמ	 שלא תעלה , החלה ההצבעה
ובלבד שיוז$ הצעת החוק , על חמש דקות

  .הסכי$ לכ0
  

בתו$ הדיו	 תחליט הכנסת א$ לאשר   )1(  )ז(    
את הצעת החוק או להסירה מסדר 

ולעניי	 דחיית ההצבעה יחולו , היו$
הוצמד לדיו	 ; 35הוראות סעי- 

המוקד$ דיו	 מוקד$ בהצעת חוק 
תחליט הכנסת לגביה כאמור , אחרת

  .בהצבעה נפרדת
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ביקש יוז$ הצעת החוק שנושא הצעת   )2(      
בוועדה כהצעה לסדר החוק יידו	 

תחליט הכנסת א$ לאשר את , היו$
את הצעת  בקשתו או א$ להסיר

אישרה הכנסת ; החוק מסדר היו$
יידו	 נושא הצעת החוק , את הבקשה

ולעניי	 , בוועדה כהצעה לסדר היו$
קביעת הוועדה יחולו הוראות סעי- 

  .בשינויי$ המחויבי$, 78
  

ביקש יוז$ הצעת החוק כאמור   )3(      
והיתה הצעת חוק , )2(קה בפס

יחולו , מוצמדת לדיו	 בהצעתו
  :הוראות אלה

  
הסכי$ יוז$ הצעת החוק   )א(        

המוצמדת שנושא הצעת החוק 
יידו	 בוועדה כהצעה לסדר 

 תחליט הכנסת על הצעת �היו$ 
החוק המקורית ועל הצעת 
  ;החוק המוצמדת בהצבעה אחת

  
לא הסכי$ יוז$ הצעת החוק   )ב(        

 שנושא הצעת החוק המוצמדת
יידו	 בוועדה כהצעה לסדר 

   תחליט הכנסת�היו$ 
על הצעת החוק המקורית 

ולאחר מכ	 , )2(כאמור בפסקה 
, על הצעת החוק המוצמדת

  .בהצבעה נפרדת
  

יוז$ הצעת חוק רשאי להסמי0 חבר כנסת   )ח(    
  .אחר לעניי	 הוראות סעי- זה
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נעדר יוז$ הצעת החוק מאול$ המליאה   )ט(    
עת שנדרש לנמק את הצעת החוק ולא ב

לא תישמר , הסמי0 חבר כנסת אחר לנמקה
, זכותו לנמק את ההצעה במועד אחר

וההצעה תבוא במניי	 ההצעות לפי סעי- 
כי  מצא יושב ראש הכנסת, ואול$; 99

רשאי הוא לאפשר , ההיעדרות מוצדקת
לחבר הכנסת לנמק את הצעת החוק במועד 

  .אחר
  

יודיע , אושרה הצעת חוק בדיו	 המוקד$  )א(  .78
קבועה או , לאיזו ועדהיושב ראש הישיבה 

  . תועבר לדיו	,לעניי	 מסוי$
  

 קביעת ועדה 
 בהצעת לדיו�

חוק אחרי הדיו� 
   המוקד�

' תיקוני� מס(
, )א(מיד לאחר ההודעה כאמור בסעי- קט	   )ב(    )120� ו117

בלא , רשאי כל אחד מחברי הכנסת להציע
  תועבר לוועדה אחרתכי ההצעה, הנמקה

וכ	 רשאי הוא להציע כי תועבר לוועדה 
תקבע ועדת הכנסת , הוצע כאמור; משותפת

והצעת , את הוועדה שתדו	 בהצעת החוק
החוק תועבר אליה לאחר שיושב ראש ועדת 
; הכנסת הודיע לכנסת על החלטת הוועדה

החליטה ועדת הכנסת כי הצעת החוק תידו	 
רכבה תקבע את ה, בוועדה משותפת

  .110בהתא$ להוראות סעי- 
  

 רשאית להציע לכנסת ועדת הכנסת  )1(  )ג(    
להעביר הצעת חוק מהוועדה שאליה 

) ב(או ) א(הועברה כאמור בסעי- קט	 
א$ ביקש זאת , לדיו	 בוועדה אחרת

יושב , יוז$ הצעת החוק: אחד מאלה
כאמור או יושב  ראש הוועדה שנקבעה

 ראש ועדה שסבור כי הנושא מצוי
בתחו$ סמכויותיה של הוועדה 

  .שבראשותו
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ועדת הכנסת תדו	 בבקשה כאמור   )2(      
שנקבעה ובלבד שהוועדה , )1(בפסקה 

לא החלה את דיוניה בהצעת החוק 
לפני שנמסרה הבקשה לוועדת 

אלא א$ כ	 הסכי$ לכ0 יושב , הכנסת
  .ראש אותה ועדה

  

  

נמסרה לוועדת הכנסת בקשה כאמור   )3(    
 לא תדו	 הוועדה שנקבעה ,)1(בפסקה 

ועדת הכנסת תדו	 ; בהצעת החוק
ותחליט בבקשה באחת משתי 

ובתקופת הפגרה , ישיבותיה הקרובות
אלא א$ כ	 יושב ,  בתו0 שבועיי$�

ראש הוועדה שנקבעה הסכי$ כי מועד 
  .הדיו	 בוועדת הכנסת יידחה

 

  

החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת   )4(    
ו	 בוועדה כי הצעת החוק תועבר לדי

יציג יושב ראש ועדת הכנסת , אחרת
והכנסת , את ההצעה לפני הכנסת

  .א$ לקבלה, בלא דיו	, תחליט
  
  

  הכנה לקריאה הראשונה: שלישיפרק 
  

  הכנת הצעת חוק פרטית לקריאה הראשונה: 'סימ� א
  

הכנת הצעת חוק 
פרטית לקריאה 

פיצול , הראשונה
ומיזוג ופרסו� 

  ברשומות 
  )117' תיקו� מס(

תכי	 , אושרה הצעת חוק בדיו	 המוקד$  )א( .79
אותה הוועדה שאליה הועברה לקריאה 
הראשונה או תציע לכנסת להסירה מסדר 

תציע , היו הקולות בוועדה שקולי$; היו$
הוועדה לכנסת להסיר את הצעת החוק 

  .מסדר היו$
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לפצל הצעת , באישור הכנסת, ועדה רשאית  )ב(    
 הדיו	 המוקד$ חוק שהועברה אליה אחרי

כ0 שיובאו , לשתי הצעות חוק או יותר
; כהצעות חוק נפרדות לקריאה הראשונה

הצעת הפיצול תונח על שולח	 הכנסת ע$ 
ויפורטו בה$ החלקי$ מנוסח , דברי הסבר

הצעת החוק שאושר בדיו	 המוקד$ 
, שייכללו בכל אחת מהצעות החוק הנפרדות

  .נושאי$ או תקופות, לפי סעיפי$
  

ועדה רשאית למזג שתי הצעות חוק או   )ג(    
יותר באותו נושא שהועברו אליה אחרי 

ולהביא	 כהצעת חוק אחת , הדיו	 המוקד$
  .לקריאה הראשונה

  
ועדה לא תכי	 לקריאה הראשונה הצעת   )ד(    

חוק שיושב ראש הוועדה הוא אחד 
כל עוד מצויה על סדר יומה הצעת , מיוזמיה

 המוקד$ חוק פרטית אחרת שאושרה בדיו	
ועברו שישה חודשי$ מהיו$ שהצעת החוק 
האחרת הועברה אליה או מהיו$ שבו נדונה 

אלא א$ כ	 ביקש יוז$ , לאחרונה בוועדה
את הדיו	  אותה הצעת חוק לדחות

הוראה זו לא תחול בתו$ שישה ; בהצעתו
חודשי$ מהיו$ שבו הועברה לוועדה הצעת 
החוק שיושב ראש הוועדה הוא אחד 

  .מיוזמיה
  

, הכינה ועדה הצעת חוק לקריאה הראשונה  )ה(    
 �יורה מזכיר הכנסת על פרסומה ברשומות 

  . בצירו- דברי הסבר, הצעות חוק הכנסת
  

סדר השמות של חברי הכנסת על גבי   )1(  )ו(    
הצעת החוק ברשומות יהיה כסדר 
שמותיה$ על גבי הצעת החוק לדיו	 

למעט מי מה$ שחזר בו , המוקד$
 או שאינו רשאי עוד מהצעת החוק

שמות ; להגיש הצעת חוק פרטית
חברי הכנסת המצטרפי$ להצעת 
  .החוק יופיעו בנפרד לפי הסדר כאמור
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היתה הצעת החוק מיזוג של כמה   )2(      
, )ג(הצעות חוק כאמור בסעי- קט	 

יהיה סדר השמות של חברי הכנסת 
כסדר היוזמי$ על גבי כל הצעת חוק 

כסדר שמות  �ובנפרד , לדיו	 המוקד$
והכל לפי , המצטרפי$ לכל הצעת חוק

, סדר מועדי הדיו	 המוקד$ בה	
ובהצעות חוק שהדיו	 המוקד$ בה	 

 לפי מספר	 �התקיי$ באותו היו$ 
  .הסידורי

  
  

  הכנת הצעת חוק מטע� ועדה לקריאה הראשונה: 'בסימ� 
  

נושאי החקיקה 
 מטע� ועדה

  )117' תיקו� מס(

ת החוקה חוק ומשפט ועד, ועדת הכנסת  )א( .80
והוועדה לענייני ביקורת המדינה רשאיות 

, בתחומי ענייניה	 לפי תקנו	 זה, ליזו$
הצעות חוק בנושאי$ אלה ולהכינ	 לקריאה 

ענייני$ שמתחייבי$ , יסוד�חוקי: הראשונה
, יסוד ומוצעי$ לצדו�מתיקו	 של חוק

, הבחירות לכנסת, חברי הכנסת, הכנסת
  .מבקר המדינהמימו	 מפלגות ו, מפלגות

  
, הכינה ועדה הצעת חוק לקריאה הראשונה  )ב(    

 �יורה מזכיר הכנסת על פרסומה ברשומות 
  .בצירו- דברי הסבר, הצעות חוק הכנסת

  
  

  קריאה הראשונהה: רביעיפרק 
  

הנחה על שולח� 
הכנסת ומועד 

הקריאה 
   הראשונה

  )117' תיקו� מס(

ת הצעת מזכיר הכנסת יניח על שולח	 הכנס  )א( .81
הצעת חוק מטע$ ועדה או , חוק פרטית

הצעת חוק ממשלתית שפורסמה ברשומות 
  .ונמסרה לכנסת
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יושב ראש הכנסת יעמיד את הצעת החוק   )ב(    
אול$ הקריאה ו, על סדר יומה של הכנסת

הראשונה של הצעת חוק מטע$ ועדה או 
של הצעת חוק ממשלתית לא תתקיי$ אלא 

במניי	 ; ונחהלאחר שחלפו יומיי$ מיו$ שה
התקופה האמורה יובא בחשבו	 יו$ הנחתה 

  .של הצעת החוק על שולח	 הכנסת
  

ועדת הכנסת רשאית להחליט על קיצור   1 )ג(    
לפי , )ב(תקופת ההנחה כאמור בסעי- קט	 

בקשה בכתב של הוועדה שיזמה את הצעת 
בקשה  �ולגבי הצעת חוק ממשלתית , החוק

כיר בהודעה בכתב של מז, של הממשלה
 ;)2)(ד(76ויחולו הוראות סעי- , הממשלה

  .לבקשה יצור- נוסח הצעת החוק
  

סדרי הקריאה 
  הראשונה 

  )117' תיקו� מס(

הדיו	 האישי בקריאה הראשונה ייפתח   )א(  .82
במסגרת זמ	 , בהנמקה של הצעת החוק
על ידי אחד , שלא תעלה על עשר דקות

והוא רשאי לסכ$ את , לפי העניי	, מאלה
  :הדיו	

  
 יוז$ הצעת �בהצעת חוק פרטית   )1(      

החוק או חבר כנסת אחר שהוא 
היתה הצעת החוק ; הסמיכו לכ0

מיזוג של כמה הצעות חוק כאמור 
ייפתח ויסוכ$ הדיו	 על , )ג(79בסעי- 

ובאי	 , ידי יוז$ אחת מהצעות החוק
 על ידי היוז$ �הסכמה בי	 היוזמי$ 

ששמו מופיע ראשו	 על גבי הצעת 
  ;החוק

  

                                                 
א0 מאוחר יותר ,  אושרה הקדמת הדיו	 בהצעת חוק ממשלתית12.7.99 ביו$ 1

לאחר ,  הניחה הממשלה הצעת חוק זהה ע$ שינוי בדברי ההסברבמהל0 היו$
ר "יו. שנטע	 כי ההצעה המקורית שהונחה לא כללה התייחסות לעלות התקציבית

דחה טענה כי נדרשת החלטה נוספת של הוועדה לעניי	 הקדמת הדיו	 ) בורג(הכנסת 
א הופ0 שינוי בדברי ההסבר ל :אמר היוע. המשפטי של הכנסת": והודיע במליאה

שהשחרור מחובת הנחה שהתקיי$ , עוד הוסי- היוע. המשפטי. להצעת חוק חדשה
, וזו אותה הצעת חוק, בוועדה המסדרת היה על מנת שהצעה זו תידו	 בפני הכנסת

ואנחנו נתחיל , עמדת היוע. המשפטי מקובלת עלי.. .א- שחל שינוי בדברי ההסבר
  ".את הדיו	 בהצגת החוק על ידי שר המשפטי$
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 יושב ראש �בהצעת חוק מטע$ ועדה   )2(      
  ;הוועדה

  
או סג	 ,  שר�בהצעת חוק ממשלתית   )3(      

  .שר בענייני המשרד שבו הוא מכה	
  

היה מוצמד לקריאה הראשונה בהצעת חוק   )ב(    
רשאי יוז$ , דיו	 מוקד$ בהצעת חוק אחרת

הצעת החוק המוצמדת או חבר כנסת אחר 
 הצעתו מיד לנמק את, שהוא הסמיכו לכ0

, לאחר הנמקת הצעת החוק המקורית
  .במסגרת זמ	 שלא תעלה על שלוש דקות

  
אחרי ההנמקה של הצעת חוק פרטית או   )ג(    

או , של הצעת חוק מטע$ ועדה רשאי שר
, סג	 שר בענייני המשרד שבו הוא מכה	

להביע את עמדת הממשלה ביחס להצעת 
  .החוק

  
 חוק בנושא היו על סדר היו$ כמה הצעות  )ד(    

, דומה בהתא$ לקביעת נשיאות הכנסת
רשאי יושב ראש הכנסת לקבוע כי יתקיי$ 

והוראות סעי- , דיו	 משולב בהצעות החוק
  .זה יחולו בשינויי$ המחויבי$

  
בתו$ הדיו	 תחליט הכנסת א$ לאשר את   )ה(    

, הצעת החוק או להסירה מסדר היו$
ולעניי	 דחיית ההצבעה יחולו הוראות סעי- 

הוצמד לקריאה הראשונה דיו	 מוקד$ ; 35
תחליט הכנסת לגביה , בהצעת חוק אחרת

  .כאמור בהצבעה נפרדת
  

סיעה שכל חבריה לא השתתפו בדיו	 ולא   )ו(    
רשאי אחד , השתתפו בהצבעה או נמנעו

מחבריה למסור בשמה הודעה בקשר לכ0 
במסגרת זמ	 שלא , מיד לאחר ההצבעה
  .תעלה על חמש דקות
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החליטה הכנסת לאשר בקריאה הראשונה   )א(  .83
הצעת חוק פרטית או הצעת חוק מטע$ 

תועבר הצעת החוק להמש0 הדיו	 , ועדה
  .בוועדה שהכינה אותה לקריאה הראשונה

  

  ועדהקביעת
לדיו� בהצעת 

חוק אחרי 
הקריאה 
   הראשונה 

'  מסני�תיקו(
אושרה הצעת חוק ממשלתית   )1(  )ב(    )120� ו119, 117

יודיע יושב ראש , ה הראשונהבקריא
קבועה או לעניי	 , לאיזו ועדההישיבה 
  . תועבר לדיו	,מסוי$

  
מיד לאחר ההודעה כאמור בפסקה   )2(      

רשאי כל אחד מחברי הכנסת , )1(
כי ההצעה , בלא הנמקה, להציע

וכ	 רשאי הוא  תועבר לוועדה אחרת
 ;להציע כי תועבר לוועדה משותפת

 את  הכנסתתקבע ועדת ,הוצע כאמור
והצעת , הוועדה שתדו	 בהצעת החוק

החוק תועבר אליה לאחר שיושב ראש 
נסת הודיע לכנסת על ועדת הכ

החליטה ועדת ; החלטת הוועדה
הכנסת כי הצעת החוק תידו	 בוועדה 

תקבע את הרכבה בהתא$ , משותפת
  .110להוראות סעי- 

  
 רשאית להציע לכנסת ועדת הכנסת  )1(  )ג(    

וק מהוועדה שאליה להעביר הצעת ח
) ב(או ) א(הועברה כאמור בסעי- קט	 

א$ ביקש זאת , לדיו	 בוועדה אחרת
יושב , יוז$ הצעת החוק: אחד מאלה

יושב , ראש הוועדה שנקבעה כאמור
ראש ועדה שסבור כי הנושא מצוי 
בתחו$ סמכויותיה של הוועדה 

ולגבי הצעת חוק , שבראשותו
בהודעה , הממשלהג$  �ממשלתית 

  .של מזכיר הממשלהבכתב 
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ועדת הכנסת תדו	 בבקשה כאמור   )2(      
שנקבעה ובלבד שהוועדה , )1(בפסקה 

לא החלה את דיוניה בהצעת החוק 
אחרי הקריאה הראשונה לפני 
, שנמסרה הבקשה לוועדת הכנסת

אלא א$ כ	 הסכי$ לכ0 יושב ראש 
  .אותה ועדה

  

  

נמסרה לוועדת הכנסת בקשה כאמור   )3(    
 לא תדו	 הוועדה שנקבעה ,)1(בפסקה 

ועדת הכנסת תדו	 ; בהצעת החוק
ותחליט בבקשה באחת משתי 

ובתקופת הפגרה , ישיבותיה הקרובות
אלא א$ כ	 יושב ,  בתו0 שבועיי$�

ראש הוועדה שנקבעה הסכי$ כי 
  .מועד הדיו	 בוועדת הכנסת יידחה

 

  

החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת   )4(    
ו	 בוועדה כי הצעת החוק תועבר לדי

יציג יושב ראש ועדת הכנסת , אחרת
והכנסת , את ההצעה לפני הכנסת

  .א$ לקבלה, בלא דיו	, תחליט
  
  

  הכנה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית: חמישיפרק 
  

הכנת הצעת חוק 
לקריאה השנייה 

ולקריאה 
, השלישית

  פיצול ומיזוג 
  )117' תיקו� מס(

, ונהאושרה הצעת חוק בקריאה הראש  )א(  .84
תכי	 אותה הוועדה שאליה הועברה 
לקריאה השנייה ולקריאה השלישית או 

היו ; תציע לכנסת להסירה מסדר היו$
תציע הוועדה , הקולות בוועדה שקולי$

לכנסת להסיר את הצעת החוק מסדר 
  .היו$
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לפצל הצעת , באישור הכנסת, ועדה רשאית  )ב(    
חוק שהועברה אליה אחרי הקריאה 

כ0 ,  הצעות חוק או יותרהראשונה לשתי
שיובאו כהצעות חוק נפרדות לקריאה 

הצעת ; השנייה ולקריאה השלישית
הפיצול תונח על שולח	 הכנסת ע$ דברי 

ויפורטו בה$ החלקי$ מנוסח , הסבר
הצעת החוק שאושר בקריאה הראשונה 
שייכללו בכל אחת מהצעות החוק 

נושאי$ או , לפי סעיפי$, הנפרדות
  .תקופות

  
למזג , באישור ועדת הכנסת, ועדה רשאית  )ג(    

שתי הצעות חוק או יותר באותו נושא 
, שהועברו אליה אחרי הקריאה הראשונה

ולהביא	 כהצעת חוק אחת לקריאה 
  .השנייה ולקריאה השלישית

  
למזג , באישור ועדת הכנסת, ועדה רשאית  )ד(    

הצעת חוק שהועברה אליה אחרי הקריאה 
עת החוק  הצ�בסעי- זה (הראשונה 

ע$ הצעת חוק אחת או יותר ) העיקרית
באותו נושא שהועברה אליה אחרי הדיו	 

 הצעת החוק �בסעי- זה (המוקד$ 
לדו	 בה	 על בסיס הנוסח שאושר , )הנוספת

לרבות לעניי	 נושא , בקריאה הראשונה
ולהביא	 כהצעת , 85חדש כאמור בסעי- 

חוק אחת לקריאה השנייה ולקריאה 
  .השלישית

  
חזרו בה$ כל יוזמי הצעת חוק מהצעת$   )ה(    

יראו את הצעת , או חזרה בה הממשלה
חזרו ; החוק שממנה חזרו כאילו לא מוזגה

בה$ כל יוזמי הצעת החוק העיקרית 
יראו את , מהצעת$ או חזרה בה הממשלה

הצעת החוק הנוספת שמוזגה עמה כאמור 
כאילו הגיעה לשלב ) ד(בסעי- קט	 

  .החקיקה שלפני המיזוג
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  נושא חדש 
'  מסני�תיקו(

1 )120� ו117 

ועדה רשאית לתק	 הצעת חוק שהיא דנה   )א(  .85
ורשאית היא לתק	 ג$ , בה לפי פרק זה

סעיפי חוק שלא נזכרו בנוסח הצעת החוק 
ובלבד , שאושר בקריאה הראשונה

שהתיקוני$ לא יחרגו מגדר הנושא של 
  .הצעת החוק

                                                 
פסק השופט אור כי לא נית	 , יושב ראש הכנסת'  אבו עראר נ4513/97. "בבג) 1(1

, המדובר הוא בפ	 אחר"שכ	 , לקבל את הטענה כי תיקו	 לחוק מהווה נושא חדש
של אותה סוגיה עצמה שעלתה בהצעת החוק אשר עברה בכנסת קריאה , נוס-

ההוראה ... ת עצמהמדובר בשני יישומי$ קונקרטיי$ של אותה התכלי... ראשונה
שהוספה על ידי הוועדה משתלבת באופ	 טבעי בהסדר שאושר בקריאה הראשונה 

  ."אחד" נושא"המסדיר , לכלל הסדר קוהרנטי
  :בית המשפט מנה מספר שיקולי$ לעני	 טענת נושא חדש

השוקדת ,  היא לצייד את הוועדה119התכלית העיקרית של סעי- ) א(  
בסמכויות הנדרשות כדי ,  ראשונהעל הצעת חוק שאושרה בקריאה  
הוראת הסעי- מאפשרת . לגבש את הצעת החוק לכלל חקיקה סופית  
היא מאפשרת לה לברא את הצעת החוק . לוועדה לתק	 את הצעת החוק  
להסיר , להשלי$ את החסר, ללטש את הסדריה, מפגמי$ אשר דבקו בה  
ק טובה על מנת שבפני הכנסת תונח הצעת חו, את המיותר או המזיק  
הוראה זו מייעלת את . ויעילה ככל האפשר להשגת התכלית שלה נועדה  
אשר עלול היה להתרחש א$ , היא מונעת סרבול מיותר. הליכי החקיקה  
כל תיקו	 בהצעת חוק היה מחייב פתיחת$ מחדש של כל הליכי   
  החל משלב הקריאה הראשונה, החקיקה  
המונע מ	 , נקבע לה סייג. סמכות זו של הוועדה אינה בלתי מוגבלת) ב(  
תכליתו של סייג זה למנוע . הוועדה לחרוג מ	 הנושא של הצעת החוק  
אשר לא נכללו בהצעת החוק ולא , של הוראות והסדרי$" הגנבה"  
ובשל כ0 לא נתקיי$ לגביה$ דיו	 , נתקבלו בקריאה ראשונה בכנסת  
  .בכנסת כמו ג$ מחו. לה, ציבורי פתוח  
החוק הוא המכתיב את גבולות הפעולה של הוועדה הנושא של הצעת ) ג(  
אשר מובא בה חוק , לא הרי הצעת חוק. בבואה לדו	 בהצעה שלפניה  
אשר מוצע , כהרי הצעת חוק, אשר חובק הסדרי$ וסוגיות לרוב, של$  
כי היקפו של , ברור. בה לתק	 הוראה אחת העוסקת בנושא נקודתי  
  .במקרה השני" נושא" מ	 הבמקרה הראשו	 יהיה רחב בהרבה" נושא"ה  

טע	 כי חלק החוק הנוגע לשידורי חדשות על ידי ערוצי$ , כ פורז"ח, העותר) 2(
אי	 לגלות העדר סבירות בהחלטת ועדת "נפסק כי . יעודיי$ מהווה נושא חדש

ואי	 , הכנסת כי תיקו	 שידורי החדשות מהווה השלמה של הצעת החוק ושכלולה
 מסוג העניני$ שבו יש לית	 משקל ניכר לעמדת זהו"... נושא חדש"הוא בגדר 

". נושא חדש"על פיה אי	 מדובר ב, הוועדה הנוגעת בדבר ולהחלטת ועדת הכנסת
אינה חורגת איפוא ממתח$ הסבירות הרחב המוקנה לה ... החלטת ועדת הכנסת

  ). 26.3.2002נית	 ביו$ , ר הכנסת"יו' כ אורו	 נ" ח1030/99. "בג." (בהקשר זה
כי בכ0 שהצעת התיקו	 שאושרה בקריאה ראשונה ביקשה , עותרת טוענתה") 3(

, שהתיקו	 יהיה קבוע שינתה את ההצעה כ0 1והמשיבה , שעה�לקבלו כהוראת
הד	 בסמכויותיה של ,  לתקנו	 הכנסת119הייתה משו$ הפרה של הוראת סעי- 

 לקריאות �הצעת חוק יסוד , בעניי	 זה,  לרבות�חוק  ועדה של הכנסת בהכינה הצעת
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וחבר , הוצע בוועדה תיקו	 להצעת חוק  )ב(    
או סג	 שר בענייני המשרד שבו , שר, הכנסת

טע	 שהתיקו	 המוצע חורג מגדר , הוא מכה	
 נושא �בסעי- זה (הנושא של הצעת החוק 

יביא יושב ראש הוועדה את העניי	 , )חדש
נשמעה טענת נושא ; להכרעת ועדת הכנסת

, חדש על ידי נציג הממשלה שהשתת- בדיו	
אלא א$ , לא תידו	 הטענה בוועדת הכנסת

 השר או סג	 השר בידיכ	 נטענה בכתב 
כאמור עד המועד שנקבע לדיו	 בוועדת 

  .הכנסת
  

הוועדה לא תסיי$ את הדיו	 בתיקו	 המוצע   )ג(    
אלא לאחר החלטת ועדת הכנסת בטענת 

  .נושא חדש
  

ועדת הכנסת תדו	 בטענת נושא חדש   )ד(    
שהובאה בפניה באחת משלוש ישיבותיה 

יטה ועדת הכנסת כי התיקו	 החל; הקרובות
 ללא ייכל, המוצע הוא בגדר נושא חדש

  .התיקו	 בהצעת החוק ולא יוגש כהסתייגות
  

לא תישמע טענת נושא חדש לאחר שהוועדה   )ה(    
אישרה את הצעת החוק לקריאה השנייה 

  .ולקריאה השלישית

                                                                                                    
 לאחר דיו	 �שעה להוראה קבועה �בהפיכת התיקו	 מהוראת.. .שנייה ושלישית

היוע. המשפטי של , דעות היוע. המשפטי לממשלה, בי	 השאר, שבו הוצגו, יסודי
.  אי	 כל חריגה מגדר הנושא של הצעת התיקו	�ומומחי$ מקרב האקדמיה , הוועדה

הרי שאי	 זו חריגה , הי מנושא ההצעהג$ אילו נית	 היה לטעו	 שהייתה חריגה כלש
ולא , המשפט בהליכי חקיקה של הכנסת�העולה כדי פג$ המצדיק התערבות של בית

התנועה למע	  5160/99. "בג." יסוד כל שכ	 אי	 בה בסיס לביטול תיקו	 לחוק
  ).חוק ומשפט, ועדת חוקה' איכות השלטו	 בישראל נ

העיר , בעני	 ההצבעות הכפולות, ש הכנסתיושב רא' כ ליצמ	 נ" ח5131/03. "בבג) 4(
מה הדי	 א$ לאחר הקריאה הראשונה נוס- להצעה עני	 : "הנשיא ברק בהערת אגב

הכלל הקבוע בתקנו	 לעני	 זה הוא שיש . חדש החורג מגדר הנושא של הצעת החוק
באחת הפרשות ).  לתקנו	 הכנסת120ראו סעי- (לקבל החלטה של ועדת הכנסת 

שאי	 ", שא$ נוס- עני	 חדש בלא שהדבר בא לפני ועדת הכנסת, נאמר אגב אורחה
זו חריגה העולה כדי פג$ המצדיק התערבות בית המשפט בהליכי החקיקה של 

, ספק בעיני א$ יש לקבל גישה זו ...) 5160/99. "דורנר בבג' השופטת ד" (הכנסת
ה א$ שונה היתה גישתי אילו הועברה השאל. ואני מבקש להשאירה בצרי0 עיו	

במקרה . ונתקבלה תשובתה של ועדת הכנסת כי הנושא אינו חדש, הנושא הוא חדש
א- עני	 זה . זה נראה לי כי אי	 מקו$ לדו	 בטענה כי ועדת הכנסת טעתה בגישתה

  ."נית	 להשאיר בצרי0 עיו	
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  הסתייגויות 
  בוועדה 

  )117' תיקו� מס(

	 שר בענייני המשרד או סג, שר, חבר הכנסת  )א( .86
רשאי$ להציע תיקוני$ , שבו הוא מכה	

כל עוד , להצעת חוק שוועדה דנה בה
הוועדה לא אישרה את הצעת החוק 

 או עד, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
לאחר סיו$ הדיו	 ולפני , מועד מוקד$ יותר

שעליו הודיע , שהחלה ההצבעה בוועדה
  .מראש יושב ראש הוועדה

 
יטה הוועדה לדחות הצעה לתיקו	 החל  )ב(    

הצעת החוק או היו הקולות בוועדה 
רשאי מציע ההצעה לתיקו	 לבקש , שקולי$

כי הצעתו תצור- כהסתייגות לנוסח הצעת 
ובלבד , החוק שיונח על שולח	 הכנסת
הוועדה  שטר$ הסתיי$ הדיו	 שבו אישרה

את הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
  :מאלהוהתקיי$ אחד , השלישית

  
  ;הוא הציג בדיו	 את הצעתו  )1(      

  
חבר כנסת אחר הציג בשמו את   )2(      

 נציג �ולעניי	 שר או סג	 שר , הצעתו
, ואול$; הממשלה הציג את הצעתו

ההסתייגות תצור- לנוסח הצעת 
החוק רק א$ מבקש ההסתייגות 
העבירה לוועדה בחתימתו כל עוד 
הצעת החוק לא הונחה על שולח	 

  ;הכנסת
  

הוא הגיש את הצעתו בכתב לפני   )3(      
הדיו	 וביקש כי הוועדה תדו	 בה ג$ 

ויושב ראש הוועדה , שלא בנוכחותו
אישור יושב ראש הוועדה ; אישר זאת

יחול על כל מי שהגיש את אותה 
  .הסתייגות לפי פסקה זו
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, הסתייגות תנוסח כתיקו	 להצעת החוק  )ג(    
 מסוי$ ותירש$ לסעי- מסוי$ או לגבי נושא

 �בחלק זה (המוסדר ביותר מסעי- אחד 
הסתייגות לנושא ; )הסתייגות לנושא

, תירש$ לסעי- הראשו	 שבו מוסדר הנושא
 הסעיפי$ שתיקונ$ שארולצדה יצוינו 

  .מתחייב א$ תתקבל
 

הסתייגות לא תשלול את עצ$ הצעת   )1(  )ד(    
  . החוק

  
הסתייגות לא תשלול את קיומה של   )2(      

אל כמדינתו של הע$ מדינת ישר
לא תהיה גזענית במהותה , היהודי

והיא לא תכיל כינוי או ביטוי פוגע או 
; או פגיעה בכבוד הכנסת, גזעני

תכריע בעניי	 נשיאות , התעורר ספק
  .הכנסת

  
להצעת חוק המתקנת חוק קיי$ לא   )3(      

תצור- הסתייגות לשינוי ש$ הצעת 
  .החוק המתקנת

  
 של כמה מסתייגי$ הסתייגויות זהות  )ה(    

יירשמו כהסתייגות אחת בש$ כול$ או 
  .לפי העניי	, בש$ סיעת$

 
חבר הכנסת רשאי לבקש כי תינת	 לו רשות   )ו(    

דיבור במליאת הכנסת בעת הקריאה 
ובלבד שלא הגיש , השנייה בהצעת החוק

בקשה כאמור תוצג בדיו	 ; הסתייגות
בוועדה או תוגש ליושב ראש הוועדה 

  כל,  הכנסת המבקשבחתימת חבר
עוד לא הסתיי$ הדיו	 שבו אישרה הוועדה 
את הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 

  .השלישית
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נוסח לקריאה 
השנייה 
ולקריאה 
  השלישית 

  )117' תיקו� מס(

הכינה ועדה הצעת חוק לקריאה השנייה   )א(  .87
תגישה ליושב ראש , ולקריאה השלישית

נלווה ובו בצירו- ד- , הכנסת בנוסח שקבעה
וכ	 הסתייגויות ובקשות , פרטי הצעת החוק

  .א$ יש כאלה, רשות דיבור במליאת הכנסת
 

סדר השמות של חברי הכנסת בד-   )1(  )ב(    
הנלווה להצעת החוק יהיה כסדר 
שמותיה$ על גבי הצעת החוק 

למעט מי מה$ שחזר בו , ברשומות
מהצעת החוק או שאינו רשאי עוד 

  .להגיש הצעת חוק פרטית
  

היתה הצעת החוק מיזוג של כמה   )2(      
הצעות חוק פרטיות כאמור בסעי- 

יהיה סדר השמות של , )ד(או ) ג(84
חברי הכנסת כסדר היוזמי$ על גבי 

 כסדר שמות �ובנפרד , כל הצעת חוק
והכל לפי , המצטרפי$ לכל הצעת חוק

מועדי הקריאה הראשונה של כל 
ובהצעות חוק שהקריאה , הצעת חוק

התקיימה באותו  ונה שלה	הראש
 לפי מספר	 הסידורי של �היו$ 

  .הרשומות
  

   הקריאה השנייה והקריאה השלישית: שישיפרק 
  

הנחה על שולח� 
הכנסת ומועד 

הקריאה 
השנייה 

'  מסני�תיקו(
119� ו117( 

מזכיר הכנסת יניח על שולח	 הכנסת הצעת   )א(  .88
חוק שוועדה הכינה לקריאה השנייה 

יושב ראש הכנסת ; ישיתולקריאה השל
יעמיד את הצעת החוק על סדר יומה של 

  .הכנסת
  

הקריאה השנייה תחל לכל המוקד$ למחרת   )ב(    
אלא א$ כ	 , ההנחה על שולח	 הכנסת

החליטה ועדת הכנסת על קיצור תקופת 
לפי בקשה בכתב של , ההנחה כאמור

ולגבי , הוועדה שהכינה את הצעת החוק
 בקשה שללפי  ג$ �הצעת חוק ממשלתית 

בהודעה בכתב של מזכיר , הממשלה
לבקשה יצור- נוסח הצעת ; הממשלה

  .החוק
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  חידוש הדיו� 
בוועדה לפני 

הקריאה 
תיקו� (השנייה 

 )117' מס

הונחה על שולח	 הכנסת הצעת חוק   )א( .89
, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

רשאית הוועדה שהכינה אותה לחדש את 
 עוד לא החלה כל, דיוניה בהצעת החוק

החליטה הוועדה לחדש ; הקריאה השנייה
יודיע על כ0 יושב ראש הוועדה , את דיוניה

ומזכיר הכנסת יודיע , ליושב ראש הכנסת
הוועדה תכי	 מחדש את ; על כ0 לכנסת

הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
השלישית או תציע לכנסת להסירה מסדר 

  .היו$
 

החוק לאחר הכינה הוועדה את הצעת   )ב(    
ה ליושב ראש  אותתגיש, שהדיו	 בה חודש

בנוסח שקבעה בצירו- האמור , הכנסת
וכ	 הסתייגויות ובקשות רשות , 87בסעי- 

דיבור במליאת הכנסת שהתבקשו לפני 
ככל שה	 , שחודש הדיו	 בהצעת החוק

; מתאימות לנוסח החדש שקבעה הוועדה
על הצעת חוק כאמור יחולו הוראות סעי- 

88.  
  

רי הדיו� סד
וההצבעה 

בקריאה השנייה 
' מסני� תיקו(

119� ו117( 

הקריאה השנייה תיפתח בהנמקה של הצעת   )א(  .90
החוק על ידי יושב ראש הוועדה שהכינה 

  .אותה

נמק את כל מסתייג רשאי ל  )1(  )ב(    
הסתייגויותיו במסגרת זמ	 שלא 
; תעלה על חמש דקות לכל הסתייגות
מה נרשמה הסתייגות אחת בש$ כ

רשאי כל אחד מה$ , י$מסתייג
נרשמה הסתייגות ; לנמקה כאמור

רשאי לנמקה , בש$ שר או סג	 שר
סג	 השר המסתייג או , אחד השרי$

  .סג	 השר שמינה השר המסתייג
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הסתייגויות ינומקו לגבי כל סעי- של   )2(      
לפי הסדר שבו , הצעת החוק בנפרד

נרשמו בנוסח שהונח על שולח	 
 רשאי יושב ראש ,ואול$; הכנסת
לקבוע , בהסכמת המסתייג, הישיבה

לרבות מי שנרשמה לו , כי מסתייג
ינמק את כל , הסתייגות לנושא

  .הסתייגויותיו במרוכז
  

די	 הסתייגויות חלופיות , לעניי	 זה  )3(      
ודי	 הסתייגות , כדי	 הסתייגות אחת

לנושא כדי	 הסתייגויות נפרדות לכל 
של הסעיפי$ שתיקונ$ מתחייב ב

  .קבלת ההסתייגות לנושא
  

מסתייג רשאי לחזור בו מהסתייגותו   )4(      
  .כל עוד הכנסת לא הצביעה עליה

  
לאחר הנמקת ההסתייגויות יקבל כל חבר   )ג(    

כנסת שבקשתו לרשות דיבור נרשמה 
את רשות הדיבור , )א(87כאמור בסעי- 

  .במסגרת זמ	 שלא תעלה על חמש דקות
 

רשאי יושב ראש , ויותנומקו ההסתייג  )ד(    
הוועדה שהכינה את הצעת החוק להשיב 
למסתייגי$ לפני תחילת ההצבעה בקריאה 

  .השנייה
 

יושב ראש הישיבה יעמיד להצבעה בקריאה   )ה(    
; אחד אחד, השנייה את סעיפי הצעת החוק

סעיפי$ רצופי$ שלא נרשמו לה$ 
רשאי היושב ראש להעמיד$ , הסתייגויות

א א$ כ	 דרש חבר אל, להצבעה במרוכז
הכנסת להצביע בנפרד על כל אחד מה$ או 

  .על אחד מה$
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יעמיד , נרשמה הסתייגות לסעי-  )1(  )ו(    
תחילה יושב ראש הישיבה את 

לא התקבלה ; ההסתייגות להצבעה
 יעמיד היושב ראש ,ההסתייגות

להצבעה את הסעי- בנוסח שהכינה 
יעמיד , התקבלה ההסתייגות; הוועדה

הצבעה את הסעי- היושב ראש ל
  .בנוסח הכולל את ההסתייגות

  
יראו את , התקבלה הסתייגות לנושא  )2(      

ההצבעה על אותה הסתייגות כהצבעה 
ג$ על תיקונ$ של הסעיפי$ הנוספי$ 
שתיקונ$ מתחייב א$ ההסתייגות 

והיושב ראש יעמיד להצבעה , תתקבל
סעיפי$ אלה בנוסח הכולל את 

  .ההסתייגות שהתקבלה
  

התקבלו הסתייגויות שאינ	   )3(      
תכריע ביניה	 , מתיישבות זו ע$ זו

  .הכנסת בהצבעה שתתקיי$ מיד
  

לא יצביעו , נעדר מסתייג מאול$ המליאה  )ז(    
היו כמה מסתייגי$ ; על הסתייגותו

לא יצביעו , להסתייגות אחת ונעדרו כול$
ידי בהוגשה ההסתייגות ; על הסתייגות$
סתייגות רק יצביעו על הה, שר או סג	 שר

א$ נכח באול$ המליאה אחד השרי$ או 
  .)ב(כאמור בסעי- קט	 סג	 השר 

  
נדרש רוב מיוחד בהצבעה בקריאה   )1(  )ח(    

יידרש הרוב בהצבעה על , השנייה
הסעי- בנוסח שהכינה הוועדה או 

לפי , בנוסח ע$ ההסתייגות שהתקבלה
ולא בהצבעה על ההסתייגויות , העניי	
  .עצמ	

  
לעניי	 , )1(א- האמור בפסקה על   )2(      

הסתייגות תקציבית יידרש הרוב 
המיוחד ג$ בהצבעה על ההסתייגות 

  .עצמה
  



  
  

 98

  החזרת הצעת 
החוק לוועדה 

במהל, הקריאה 
   השנייה

'  מסוני�תיק(
119� ו117( 

וכל עוד לא , בכל שלב של הקריאה השנייה  )א(  .91
רשאי$ , החלה הקריאה השלישית

עדה שהכינה את הממשלה או יושב ראש הוו
הצעת החוק להציע לכנסת להחזיר את 

, כולה או עניי	 מסוי$ שבה, הצעת החוק
והכנסת תחליט על , לוועדה שהכינה אותה

לעניי	 סעי- ; כ0 בהצבעה שתתקיי$ מיד
, זה תיוצג הממשלה על ידי אחד מאלהקט	 

השר שדיבר בש$ , ראש הממשלה: בסדר זה
בקריאה הצעת החוק הממשלה לגבי 

השר המקשר בי	 הממשלה לבי	 , נייההש
או סג	 שר בענייני , שר אחר, הכנסת

ובלבד שה$ נוכחי$ , המשרד שבו הוא מכה	
  .באול$ המליאה

  
החליטה הכנסת להחזיר את הצעת החוק   )ב(    

תופסק , )א(לוועדה כאמור בסעי- קט	 
  . הקריאה השנייה

 
הוועדה שאליה הוחזרה הצעת החוק כאמור   )ג(    

תדו	 בה ותכי	 אותה מחדש , )א( קט	 בסעי-
וא$ לקריאה השנייה ולקריאה השלישית 

 הוועדה רשאית �הוחזרה הצעת החוק כולה 
  . לכנסת להסירה מסדר היו$ג$ להציע

 
הכינה הוועדה את הצעת החוק לאחר   )ד(    

ה ליושב ראש  אותתגיש, שהדיו	 בה חודש
בנוסח שקבעה בצירו- האמור , הכנסת
כ	 הסתייגויות ובקשות רשות ו, 87בסעי- 

דיבור במליאת הכנסת שהתבקשו לפני 
ככל שה	 , שהדיו	 בהצעת החוק חודש

; מתאימות לנוסח החדש שקבעה הוועדה
  �ואול$ 

  
הוחזר לוועדה עניי	 מסוי$ בהצעת   )1(      

לא תצור- לה הסתייגות שאינה , חוק
נובעת משינויי נוסח שאישרה 

  ;הוועדה
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ת חוק לוועדה לאחר הוחזרה הצע  )2(      
, שהחלה ההצבעה בקריאה השנייה

לא תצור- לה בקשה חדשה לרשות 
  .דיבור במליאת הכנסת

  
מזכיר הכנסת יניח את הצעת החוק על   )ה(    

שולח	 הכנסת ויושב ראש הכנסת יעמיד 
והוראות , אותה על סדר יומה של הכנסת

  .לא יחולו) ב(88סעי- 
  

החוק כולה לפי הוחזרה לוועדה הצעת   )1(  )ו(    
תחל הקריאה , סעי- זה והונחה מחדש

  .90השנייה מחדש כאמור בסעי- 
  

הוחזר לוועדה עניי	 מסוי$ בהצעת   )2(      
חוק לפי סעי- זה והצעת החוק הונחה 

תימש0 הקריאה השנייה על פי , מחדש
הנוסח החדש על סעיפי$ והסתייגויות 

, ואול$; הועמדו להצבעה שטר$
	 מסוי$ אחרי עניי הוחזר לוועדה

שהחלה ההצבעה בקריאה השנייה 
רשאי , והוועדה אישרה שינויי נוסח

יושב ראש הוועדה לנמק$ במסגרת 
א0 לא , זמ	 שלא תעלה על חמש דקות

  .ינומקו הסתייגויות
  

סדרי הקריאה 
   השלישית

 )117' תיקו� מס(

בתו$ הקריאה השנייה תתקיי$ מיד   )א(  .92
, כנסתובה תצביע ה, הקריאה השלישית

על החוק כולו כפי שהתקבל , בלא דיו	
ככל , הכולל הסתייגויות, בקריאה השנייה

  .שהתקבלו
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התקבלה , )א(על א- האמור בסעי- קט	   )ב(    
תתקיי$ הקריאה השלישית , הסתייגות

בשבוע שלאחר השבוע שבו הסתיימה 
הקריאה השנייה א$ ביקשו זאת הממשלה 
  או יושב ראש הוועדה שהכינה

וימי הפגרה לא יבואו , עת החוק את הצ
  תיוצג  זהקט	 לעניי	 סעי-  ;במניי	

 :בסדר זה, על ידי אחד מאלה הממשלה
השר שדיבר בש$ הממשלה , ראש הממשלה

השר , הצעת החוק בקריאה השנייהלגבי 
שר , המקשר בי	 הממשלה לבי	 הכנסת

או סג	 שר בענייני המשרד שבו הוא , אחר
  .אול$ המליאהובלבד שה$ נוכחי$ ב, מכה	

  
רשאי אחד מיוזמיו לקבל , התקבל החוק  )ג(    

את רשות הדיבור במסגרת זמ	 שלא תעלה 
ובאי	 הסכמה בי	 היוזמי$ , על שלוש דקות

 היוז$ ששמו מופיע ראשו	 על גבי הצעת �
יושב ראש הישיבה רשאי לתת רשות ; החוק

  .דיבור במסגרת זמ	 כאמור ליוזמי$ נוספי$
  

 חבריה לא השתתפו בקריאה סיעה שכל  )ד(    
ולא , השנייה ובקריאה השלישית או נמנעו

הגישו הסתייגויות או בקשות רשות דיבור 
רשאי אחד מחבריה , במליאת הכנסת

למסור בשמה הודעה בקשר לכ0 מיד לאחר 
במסגרת זמ	 שלא תעלה על חמש , ההצבעה

  .דקות
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   הוראות שונות�הלי, החקיקה : שביעיפרק 
  

  עלות תקציבית: 'סימ� א
  

חקיקה הצריכה 
  תקציב

'  מסני�תיקו(
120� ו117( 

בהכינה הצעת חוק שאינה הצעת חוק   )א(  .93
וכ	 לקריאה , ממשלתית לקריאה הראשונה
תזמי	 ועדה , השנייה ולקריאה השלישית

לדיוניה את שר האוצר או את מי שהוא 
כדי לברר , ) השר�בסעי- זה (הסמי0 לכ0 
ו בדבר העלות התקציבית של את הערכת

 ,לפי העניי	, הצעת החוק או של הסתייגות
די הוועדה לפי הוראות  בילצור0 קביעתה

משק המדינה ולפי : יסוד�לחוק ג3סעי- 

.א לחוק יסודות התקציב39סעי- 
1
   

  
חבר הכנסת רשאי להציע לוועדה לקבל   )ב(    

הערכה אחרת בדבר העלות התקציבית של 
א$ לא , אחרת תוגשהערכה ; הצעת חוק

על ידי מרכז המחקר , קבעה הוועדה אחרת
הוועדה תזמי	 את ; והמידע של הכנסת

מגיש ההערכה האחרת כדי לברר את 
וכ	 רשאית היא להזמי	 את מי , הערכתו

; שנת	 לו נתוני$ לצור0 ההערכה האמורה
תאפשר הוועדה לשר , הוגשה הערכה אחרת

  .להגיב עליה
  

                                                 
, חוק ומשפט, ועדת חוקה' התנועה למע	 איכות השלטו	 בישראל נ 5160/99. "בגב 1

) שמקורו בהצעה ממשלתית(הממשלה : יסוד� לחוק9' נגד תיקו	 מסשעסק בטענות 
כי התיקו	 נדו	 שלא בהתא$ , העותרת הוסיפה וטענה: "קבעה השופטת דורנר

 �ספק בלבי א$ סעי- זה , כשלעצמי... א לחוק יסודות התקציב39לדרישת סעי- 
השוו . שהיא דנה בהצעת חוק יסוד מחייב את הכנסת בעת �" רגיל"הכלול בחוק 

יהיה עניי	 זה , פני$�כל�על. 210�211' בעמ, הממשלה�ראש'  אבני נ1384/98. "בג
מ	 התגובה בכתב שהוגשה מטע$ המשיבי$ מסתבר כי השפעותיו , כאשר יהיה

פגמי$ , כטענת העותרת, ג$ א$ נפלו. ידי הכנסת�התקציביות של התיקו	 נשקלו על
אי	 בה$ , עניי	 זה לפני הכנסתטכניי$ אלה ואחרי$ בדר0 שבה הוצגו הנתוני$ ב

  ".כדי להביא לביטול תיקו	 לחוק יסוד
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כה אחרת בדבר העלות הערכת השר והער  )ג(    
התקציבית של הצעת חוק או הסתייגות 
יוגשו לוועדה לפני הדיו	 בהכנת הצעת 
החוק לקריאה הראשונה או לקריאה 

, לפי העניי	, השנייה ולקריאה השלישית
 בעת הדיו	 �וא$ לא נית	 למסר	 לפני הדיו	 

בתו0 זמ	 סביר שקצב לכ0 יושב , או אחריו
  .ראש הוועדה

  

הממשלה תמסור לוועדה המכינה את   )1(  )ד(    
הצעת החוק את עמדתה כאמור 

משק : יסוד�לחוק) ד(ג3בסעי- 
עמדת הממשלה תימסר ; המדינה

,  הממשלהבהודעה בכתב של מזכיר
השר  ככל האפשר ע$ מסירת הערכת

בדבר העלות התקציבית או בתו0 זמ	 
, סביר שקצב לכ0 יושב ראש הוועדה
על וכל עוד הצעת החוק לא הונחה 

  .שולח	 הכנסת
  

בדברי ההסבר להצעת חוק   )2(      
המתפרסמת לקריאה הראשונה תצוי	 

קבעה הוועדה ; עלותה התקציבית
שהעלות התקציבית עולה על הסכו$ 

משק : יסוד�ג לחוק3הנקוב בסעי- 
תצוי	 בדברי ההסבר ג$ , המדינה

זולת א$ , היותה הצעת חוק תקציבית
הממשלה נתנה את הסכמתה כאמור 

וק היסוד או א$ חל לגביה הסייג בח
  .לחוק היסוד) ו(ג3האמור בסעי- 

  

קבעה ועדה שלהצעת חוק שהכינה   )3(      
לקריאה השנייה ולקריאה השלישית 
יש עלות תקציבית העולה על הסכו$ 

משק : יסוד�ג לחוק3הנקוב בסעי- 
יצוי	 על גבי הנוסח המונח , המדינה

על שולח	 הכנסת כי הצעת החוק היא 
זולת א$ , תקציבית ת חוקהצע

נתנה את הסכמתה כאמור הממשלה 
 או א$ חל לגביה הסייגבחוק היסוד 

; לחוק היסוד) ו(ג3האמור בסעי- 
הוראות פסקה זו יחולו ג$ על 

  .הסתייגות תקציבית
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רשאית , הונחה הצעת חוק על שולח	 הכנסת  )ה(    
הממשלה להודיע על שינוי עמדתה בעניי	 

בית של הצעת הסכמתה לעלות התקצי
בהודעה במליאת הכנסת שתימסר , החוק

על ידי שר או סג	 שר או בהודעה בכתב של 
  מזכיר הממשלה למזכיר

ומזכיר הכנסת יודיע על כ0 לכנסת , הכנסת
  וליושב ראש הוועדה שהכינה את

א$ בשל הודעת , ואול$; הצעת החוק
הממשלה תהפו0 הצעת החוק להצעת חוק 

א יאוחר תימסר ההודעה ל, תקציבית
וא$ , הדיו	 בהצעת החוק מהיו$ שלפני

ההצבעה מתקיימת ביו$ הנחת הצעת החוק 
  . עד לפני תחילת הדיו	 בה�
  

הודעה על עדכו	 הסכומי$ הנקובי$   )ו(    
" הצעת חוק תקציבית"בהגדרות 

�לחוק) ד(ג3בסעי- " הסתייגות תקציבית"ו
) ה(ג3כאמור בסעי- , משק המדינה: יסוד

ורס$ ברשומות מטע$ תפ, לחוק היסוד
  .הכנסת
  

  הסרת הצעת חוק מסדר היו�: 'בסימ� 
  

הסרת הצעת 
חוק מסדר היו� 

  )117' תיקו� מס(

החליטה ועדה להציע לכנסת להסיר הצעת   )א(  .94
תונח הצעת ההחלטה על , חוק מסדר היו$

  .שולח	 הכנסת
 

יושב ראש הוועדה יציג את הצעת הוועדה   )ב(    
 סג	 שר בענייני או, ושר, לפני הכנסת

רשאי להביע את , המשרד שבו הוא מכה	
אלה רשאי$ ; עמדת הממשלה ביחס להצעה

  :להשיב להצעת הוועדה
  

 יוז$ הצעת �בהצעת חוק פרטית   )1(      
  ;החוק

  
 אחד �בהצעת חוק מטע$ ועדה   )2(      

מחברי הוועדה המבקש להתנגד 
להצעה להסיר את הצעת החוק מסדר 

  ;היו$
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עת חוק שהיא מיזוג של כמה בהצ  )3(      
 יוז$ אחת מהצעות �הצעות חוק 

  .החוק
  

הכנסת תקיי$ דיו	 אישי בהצעת הוועדה   )ג(    
החליטה הכנסת לקבל ; ותחליט א$ לקבלה
תוסר הצעת החוק , את הצעת הוועדה

  .מסדר היו$
  

החליטה הכנסת לדחות את הצעת הוועדה   )ד(    
יחולו הוראות , או היו הקולות שקולי$

  :אלה
  

התקבלה החלטת הכנסת לאחר   )1(      
, שהצעת החוק אושרה בדיו	 המוקד$
 �תפורס$ הצעת החוק ברשומות 

ותונח על שולח	 , הצעות חוק הכנסת
הראשונה בנוסח  הכנסת לקריאה

בצירו- דברי , שאושר בדיו	 המוקד$
הסבר ובציו	 עלותה התקציבית כפי 

בתו0 חודש מיו$ , שקבעה הוועדה
  ;סתהחלטת הכנ

  
התקבלה החלטת הכנסת לאחר   )2(      

שהצעת החוק אושרה בקריאה 
תדו	 הוועדה בהצעת החוק , הראשונה

כאמור בפרק החמישי ותגישה ליושב 
ראש הכנסת לש$ הנחתה על שולח	 
הכנסת בתו0 שלושה חודשי$ מיו$ 

לבקשת הוועדה ; החלטת הכנסת
רשאית ועדת הכנסת להארי0 את 

  ;התקופה האמורה
  

ימי הפגרה לא יבואו במניי	 התקופות   )3(      
  .האמורות בסעי- קט	 זה
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  חזרה מהצעת חוק: 'גסימ� 
  

חזרה מהצעת 
  חוק ממשלתית

' תיקו� מס( 
117(  

הממשלה רשאית לחזור בה מהצעת חוק   )א(  .95
כל עוד לא התקבל החוק , ממשלתית כולה

הודעת ; בהודעה לכנסת, בקריאה השלישית
 חזרה מהצעת חוק תימסר הממשלה על

או סג	 שר , במליאת הכנסת על ידי שר
או בהודעה , בענייני המשרד שבו הוא מכה	

, בכתב של מזכיר הממשלה למזכיר הכנסת
ומזכיר הכנסת יודיע על כ0 לכנסת וליושב 

  .ראש הוועדה שאליה הועברה הצעת החוק
 

) א(ע$ מסירת הודעה כאמור בסעי- קט	   )ב(    
תוסר , לפי העניי	, זכיר הכנסתלכנסת או למ

מוזגה ; הצעת החוק מסדר יומה של הכנסת
הצעת החוק הממשלתית ע$ הצעת חוק 

  ).ה(84יחולו הוראות סעי- , אחרת
  

החלה , )ב(על א- האמור בסעי- קט	   )1(  )ג(    
הקריאה השנייה והודיעה הממשלה 
, כי היא חוזרת בה מהצעת החוק

א- הוראה זו תחול ; תופסק הקריאה
א$ מוזגה הצעת החוק הממשלתית 

  .ע$ הצעת חוק אחרת
  

הממשלה רשאית לחזור בה מהודעתה   )2(      
בחלו- שבוע ולא ) 1(כאמור בפסקה 

יאוחר משלושה שבועות מיו$ 
בדר0 האמורה בסעי- קט	 , שנמסרה

הודיעה הממשלה שהיא חוזרת ; )א(
 תימש0 הקריאה �בה מהודעתה 

  .השנייה מהמקו$ שבו הופסקה
  

זרת בה לא הודיעה הממשלה שהיא חו  )3(      
וסר ת, )1(מהודעתה כאמור בפסקה 

; הצעת החוק מסדר יומה של הכנסת
ממשלתית ע$  החוק מוזגה הצעת

הצעת חוק אחרת שאושרה בקריאה 
תימש0 הקריאה השנייה , הראשונה

  .מהמקו$ שבו הופסקה
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) 2(במניי	 התקופה האמורה בפסקה   )4(      
, ו$ מסירת ההודעהיובא בחשבו	 י

  .וימי הפגרה לא יבואו במניי	
  

, חזרה בה הממשלה מהצעת חוק ממשלתית  )ד(    
אי	 היא רשאית להביא באותו מושב הצעת 

אלא א$ כ	 , חוק אחרת באותו נושא
, ואול$; החליטה ועדת הכנסת להתיר זאת

הממשלה רשאית לחזור בה מחזרתה 
והליכי , )א(בהודעה כאמור בסעי- קט	 

  .קיקה יימשכו מהמקו$ שבו הופסקוהח
  

חזרה מהצעת 
  פרטיתחוק 

  )117' תיקו� מס(

חבר הכנסת רשאי לחזור בו מהצעת חוק   )א(  .96
כל עוד הוועדה שאליה הועברה לא , פרטית

אישרה אותה לקריאה השנייה ולקריאה 
לא , חזר בו חבר הכנסת כאמור; השלישית

יוכל לשוב ולהיות מציע הצעת החוק לפי 
  ).ו(או ) ה(ראות סעי- קט	 הו
  

חבר הכנסת יחזור בו מהצעת חוק בהודעה   )ב(    
והעתק ההודעה , בכתב ליושב ראש הכנסת

יישלח ליושב ראש הוועדה שהצעת החוק 
  .א$ הועברה, הועברה אליה

  
ע$ מסירת ההודעה ליושב ראש הכנסת   )ג(    

יוסר שמו של חבר ) ב(כאמור בסעי- קט	 
 לרבות מנוסחי הצעת ,הכנסת מהצעת החוק

נמסרה ; החוק בהמש0 הליכי החקיקה
תוסר הצעת , ההודעה על ידי כל היוזמי$

א- א$ , החוק מסדר יומה של הכנסת
  .המצטרפי$ לא חזרו בה$ ממנה

  
יחולו , פסקה כהונתו של חבר הכנסת  )ד(    

כאילו חזר ) ג(�ו) א(הוראות סעיפי$ קטני$ 
הושעה חבר הכנסת ; בו מהצעת החוק

יחולו הוראות סעי- קט	 זה למש0 , כהונתומ
  .תקופת ההשעיה

  
, מונה חבר הכנסת לשר או לסג	 שר  )1(  )ה(    

) ג(�ו) א(יחולו הוראות סעיפי$ קטני$ 
  .כאילו חזר בו מהצעת החוק
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היה חבר , )1(על א- האמור בפסקה   )2(      
, הכנסת יוז$ יחיד של הצעת החוק

ט	 כאמור בסעי- ק, הוא רשאי להודיע
לפני מינויו לשר או לסג	 שר או , )ב(

כי חבר , בתו0 שבוע לאחר המינוי
שרשאי להגיש הצעות חוק , כנסת אחר

יהיה יוז$ , פרטיות והסכי$ לכ0 בכתב
ע$ מסירת ההודעה יראו את ; במקומו

חבר הכנסת שעליו הודיע כיוז$ של 
  .הצעת החוק

  
חדל חבר הכנסת לכה	 כשר או כסג	   )3(      

 הוא לחזור ולהיות מציע רשאי, שר
הצעת החוק בהודעה כאמור בסעי- 

ע$ מסירת ההודעה ליושב ; )ב(קט	 
יוחזר שמו להצעת החוק , ראש הכנסת

והוא יופיע ברשימת היוזמי$ או 
המצטרפי$ לפי סדר שמו לפני מינויו 

  .לשר או לסג	 שר
  

יחולו א- א$ חבר ) 3(הוראות פסקה   )4(      
 כסג	 שר הכנסת שחדל לכה	 כשר או

הודיע ; היה יוז$ יחיד של הצעת חוק
על יוז$ אחר במקומו כאמור בפסקה 

יוחזר שמו להצעת החוק כיוז$ , )2(
לא ; לפני חבר הכנסת שעליו הודיע

תשוב הצעת החוק , הודיע כאמור
לסדר יומה של הכנסת ע$ מסירת 

  ).3(ההודעה כאמור בפסקה 
  

לעניי	 הצעת חוק שהוראות חוק   )5(      
רשאי חבר , יפות חלות עליההרצ

הכנסת שלא כיה	 ברציפות בכנסת 
היוצאת ובכנסת הנכנסת לשוב ולהיות 
מציע הצעת החוק שהציע בכנסת 

, א- א$ היה מציע יחיד, היוצאת
ע$ ; )ב(בהודעה כאמור בסעי- קט	 

 ראש הכנסת מסירת ההודעה ליושב
הכנסת להצעת יוחזר שמו של חבר 

החוק לפי לרשימת מציעי הצעת , החוק
  .לא נמחק שמו סדר הופעתו אילו
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, יחולו) 5(�ו) 4(הוראות פסקאות   )6(      
ג$ לעניי	 חבר , בשינויי$ המחויבי$

וחדל , הכנסת שמונה לשר או לסג	 שר
בי	 בכנסת , לכה	 בתפקיד כאמור

  .היוצאת ובי	 בכנסת הנכנסת
  

מזכיר הכנסת יודיע לכנסת על חזרת חבר   )ו(    
 חוק ועל הודעות שנמסרו הכנסת בו מהצעת

  .ליושב ראש הכנסת לפי סעי- זה
  

  
  רציפות הדיו� בהצעות חוק לפי חוק הרציפות: 'דסימ� 

  
רציפות הדיו� 

בהצעות חוק לפי 
  חוק הרציפות

  )117' תיקו� מס(

חבר הכנסת שמכה	 בכנסת נכנסת ואינו שר   )א(  .97
או סג	 שר רשאי לתת את הסכמתו להחלת 

הצעת חוק שהציע בכנסת די	 רציפות על 
  . לחוק הרציפות3כאמור בסעי- , היוצאת

  
ועדה שאליה הועברה הצעת חוק   )1(  )ב(    

פרטית או הצעת חוק מטע$ ועדה 
רשאית להציע להחיל , בכנסת היוצאת
  .עליה די	 רציפות

  
החליטה הכנסת להחיל רציפות על   )2(      

הצעת חוק שהועברה לוועדה בכנסת 
ת ועדה או לפי לפי הצע, היוצאת

יימש0 הדיו	 באותה , הצעת הממשלה
  .ועדה

  
לא הועברה הצעת חוק בקריאה   )3(      

הראשונה לדיו	 בוועדה מסוימת 
בכנסת היוצאת או שהוועדה שאליה 
הועברה אינה קיימת או שאי	 היא 

תקבע ועדת , מוסמכת עוד לאותו עניי	
הכנסת את הוועדה שהצעת החוק 

ודיע על כ0 ות, היא בתחו$ ענייניה
היא , נקבעה ועדה כאמור ;לכנסת

רשאית להציע להחיל די	 רציפות על 
הצעת חוק פרטית או על הצעת חוק 

ולהמשי0 לדו	 בהצעת , מטע$ ועדה
  .החוק א$ יוחל די	 רציפות
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הועברה הצעת חוק לוועדה בכנסת   )4(      
היוצאת או קבעה ועדת הכנסת ועדה 

יחולו הוראות , )3(כאמור בפסקה 
לעניי	 העברת , )3(�ו) 1)(ג(83סעי- 

  .הצעת החוק לוועדה אחרת
  

הודעת הממשלה על רצונה להחיל די	   )ג(    
תוצג על ,  לחוק הרציפות1רציפות לפי סעי- 

או סג	 שר בענייני המשרד שבו הוא , ידי שר
  .מכה	

  
הודעת ועדה על רצונה להחיל די	 רציפות   )ד(    

צעת חוק  לחוק הרציפות על ה2לפי סעי- 
תוצג , פרטית או על הצעת חוק מטע$ ועדה

  .על ידי יושב ראש הוועדה
  

הגישה סיעה או הממשלה התנגדות להחלת   )ה(    
,  לחוק הרציפות5די	 רציפות כאמור בסעי- 

תנומק ההצעה על ידי אחד מחברי הסיעה 
או על ידי שר או סג	 שר כאמור בסעי- קט	 

 תעלה על במסגרת זמ	 שלא, לפי העניי	, )ג(
שר או סג	 שר כאמור או יושב ; חמש דקות

וכ	 אחד מחברי , לפי העניי	, ראש הוועדה
ישיבו , הכנסת שהציעו את הצעת החוק

במסגרת זמ	 שלא תעלה על , להתנגדויות
  .חמש דקות

  
הכנסת תחליט א$ להחיל די	 רציפות או   )ו(    

והכל , ככל שהוגשו, לקבל התנגדויות
  .בהצבעה אחת

  
החליטה הכנסת שלא להחיל רציפות על   )ז(    

לא תימסר בכנסת הודעה , הצעת חוק
נוספת על רצו	 להחיל די	 רציפות על אותה 

  .הצעה
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החליטה כנסת נכנסת להחיל רציפות על   )ח(    
, תמשי0 לדו	 בהצעת החוק, הצעת חוק

ורשאית היא לנהוג בדיוני$ שנתקיימו 
בכנסת היוצאת כאילו היו אלה דיוני$ 

, לחוק הרציפות) ב(6כאמור בסעי- , השל
והחלטות פיצול שאושרו במליאת הכנסת 

יהיו בתוק- ג$ ) ב(84היוצאת לפי סעי- 
  . בכנסת הנכנסת

  
  

  סדרי דיו� מיוחדי�: 'הסימ� 
  

סדרי דיו� 
   1מיוחדי�

'  מסני�תיקו(
120� ו117(  

בדיו	 בהצעת חוק תקציב המדינה ובמקרי$   .98
רשאית ועדת הכנסת , אחרי$ יוצאי$ מ	 הכלל
קביעת מסגרת לרבות , לקבוע סדרי דיו	 מיוחדי$

  .הדיו	 וזמני הדיבור
  

      
      
      
      
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                 
בה$ קבעה ועדת הכנסת סדרי דיו	 " יוצאי$ מ	 הכלל" דוגמאות למקרי$ 1

  ): 117' לפני תיקו	 מס, 131כאשר הוראה דומה היתה קבועה בסעי- (מיוחדי$ 
הדיו	 ; הדיו	 על חוק ההסדרי$ במשק המדינה הצמוד לדיו	 על חוק התקציב

וההצבעה בקריאה השניה והשלישית על חוק יישו$ הסכ$ הביניי$ בדבר הגדה 
; )15.1.1996 ומיו$ 10.1.1996החלטת ועדת הכנסת מיו$ (המערבית ורצועת עזה 

' תיקו	 מס(הממשלה : יסוד�הדיו	 וההצבעה בקריאה השניה והשלישית על חוק
  ).18.12.2000החלטת ועדת הכנסת מיו$ )(10

,  החליטה ועדת הכנסת כי הצעת חוק יישו$ תכנית ההתנתקות8.11.2004ביו$ 
וכי ההצעה , "מקרה יוצא מ	 הכלל"היא , שעברה בקריאה ראשונה, �2004ה"התשס

שיכינו כל , חוק ומשפט, לוועדת הכספי$ ולוועדת החוקה, בחלקי$, תפוצל ותועבר
ולה לקריאה אחת את החלק שהועבר אליה ויביאו לאחר מכ	 את הצעת החוק כ

  . שניה ושלישית
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  מכסת הצעות חוק והצעות לסדר היו�: 'וסימ� 
  

  מכסת הצעות 
  חוק והצעות 
 לסדר היו�

' תיקו� מס(
120( 

ועדת הכנסת תקבע את מכסת הצעות   )א( .99
דיו	 מוקד$ וההצעות החוק הפרטיות ל

שכל סיעה )  הצעות�בסעי- זה (לסדר היו$ 
רשאית להציע בכל מושב של הכנסת ובכל 

ואול$ , בהתא$ לגודל	 של הסיעות, שבוע
הוועדה תקצה מכסה גדולה יותר לסיעות 

מזכיר ; בשיעור שייראה לה, האופוזיציה
  .הכנסת ינהל רישו$ של ניצול המכסות

  
חברי כנסת מכמה סיעות הצעת חוק שיזמו   )ב(    

תבוא במניי	 ההצעות של הסיעה שעליה 
  .הודיעו היוזמי$

  
במכסתה למושב ובמכסתה השבועית   )ג(    

תקבע הסיעה את ההצעות שיוכלו חבריה 
להעלות לדיו	 ואת המועד שבו יוכלו 

ובלבד שתאפשר לכל אחד , להעלות	
מחבריה להעלות לדיו	 את מספר ההצעות 

בפיזור ,  באותו מושבשהוא זכאי להעלות
  .סביר במש0 המושב

  
במניי	 ההצעות לפי סעי- זה לא יבואו   )ד(    

, הצעות שלגביה	 נקבע כ0 בתקנו	 זה
ובכלל זה הצעה דחופה לסדר היו$ והצעה 

כאמור , לסדר היו$ מאת רוב חברי הכנסת
והצעת חוק שהממשלה , �55 ו54בסעיפי$ 

הודיעה שהיא תומכת בה או שאי	 בדעתה 
כאמור בסעי- , נקוט עמדה ביחס אליהל

  ).א(77
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ועדות הכנסת: 'חלק ח
1

  
  

  סמכויותיה� והרכב�, ועדות קבועות: פרק ראשו�
  

  :ואלו ה	 הוועדות הקבועות ותחומי עניניה	 .100
 

הוועדות 
הקבועות 
  ועניניה�

' תיקוני� מס(
9 ,10 ,28 ,45 ,
55 ,56 ,57 ,76 ,
83 ,86 ,92 ,
120� ו106( 

תקנו	 הכנסת ועניני$ הנובעי$ : ועדת הכנסת )1( 
חסינות חברי הכנסת ובקשות ; 2ממנו

המלצות ; סדרי הבית; לקביעתה או לנטילתה
על הרכב הוועדות הקבועות והוועדות לעניני$ 

תיחו$ ותיאו$ ; ויושבי ראש שלה	, מסוימי$
העברת בקשות המוגשות ; עבודות הוועדות

ראש הכנסת או לכנסת מ	 הציבור ליושב 
דיו	 בתלונות על חברי ; לוועדות המתאימות

דיו	 ; תשלומי$ לחברי הכנסת; הכנסת
בבקשות ובעניני$ שאינ$ נוגעי$ לשו$ ועדה 

  .או שלא נכללו בתפקידי ועדה אחרת
  

מסי$ לכל ; תקציב המדינה: ועדת הכספי$  )2(  
עניני מטבע ; מילוות; מכס ובלו; סוגיה$

הכנסות ; שטרי כס-בנקאות ו; ומטבע חו.
  .והוצאות המדינה

  
אספקה ; מסחר ותעשיה: ועדת הכלכלה  )3(  

; תחבורה על כל ענפיה; חקלאות ודיג; וקיצוב
; פיתוח; תכנו	 ותיאו$ כלכלי; איגוד שיתופי

; זכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש
רכוש היהודי$ ; רכוש הערבי$ הנעדרי$

; נ$ בחיי$רכוש היהודי$ שאי; בארצות האויב
  .שיכו	; עבודות ציבוריות

  

 

                                                 
בסעי- תחולה . 2012 בחודש מאי 119' התווס- לתקנו	 בתיקו	 מס' חלק ח 1

נו	 הכנסת שהתקבלו לפני תחילתו של החלטות לפי תקוהוראת מעבר נקבע כי 
תיקו	 הוהוראות , יעמדו בתוקפ	, לרבות לעניי	 הרכב הוועדות וסמכויותיה	, הפרק

  .ואיל0יחולו עליה	 מיו$ תחילתו 
, או היושב ראש והסגני$, הסמכות לשמוע ערעור על החלטות יושב ראש הכנסת 2

נתונה לוועדת הכנסת רק במקרי$ שבה$ התקנו	 נות	 לה סמכות זו במפורש 
 )28.1.1969 �ט "בשבט התשכ' החלטת ועדת הכנסת מיו$ ט(
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מדיניות חו. של : ועדת החו. והביטחו	  )4(  
  .כוחותיה המזויני$ ובטחונה, המדינה

  
' תיקו� מס(

92( 
; שלטו	 מקומי: ועדת הפני$ והגנת הסביבה  )5( 

; כניסה לישראל ומרש$ האוכלוסי	; בני	 ערי$
ארגו	 ; עדות; עתונות ומודיעי	; אזרחות
משטרה ; של יהודי$ ושל לא יהודי$הדתות 

  .איכות הסביבה; ובתי סוהר
  

; חוקת המדינה: חוק ומשפט, ועדת החוקה  )6(  
  .חוקי$ וסדרי משפט; יסוד�חוקי

  
' תיקו� מס(

55( 
; עליה: הקליטה והתפוצות, ועדת העליה  )7( 

חינו0 יהודי וציוני ; הטיפול ביורדי$; קליטה
 בעניני$ מכלול הנושאי$ הקשורי$; בגולה

אלה והנמצאי$ בתחו$ טיפולו של המוסד 
לתיאו$ בי	 ממשלת ישראל לבי	 ההסתדרות 
הציונית העולמית ובי	 ממשלת ישראל 

  .והסוכנות היהודית לאר. ישראל
  

' תיקו� מס(
83( 

; חינו0: ועדת החינו0 התרבות והספורט  )8( 
  .ספורט; קולנוע; שידור; אמנות; מדע; תרבות

  
' תיקו� מס(

57( 
; עבודה: הרווחה והבריאות, ועדת העבודה  1)9( 

; בטחו	 סוציאלי כולל מערכת הבטחת הכנסה
; סעד; בריאות; המוסד לביטוח לאומי

ל "נכי$ ושיקומ$ לרבות נכי צה; שיקו$
; ומשפחות נפגעי מלחמה וכ	 נפגעי$ אחרי$

חוקת ; גימלאות ותגמולי$; עברייני$ צעירי$
  .$התשלומי$ לחיילי$ ולמשפחותיה

  
הקשר ע$ מבקר : ועדה לעניני ביקורת המדינה  )10(  

סמכויות על פי ; המדינה ונציב תלונות הציבור
מעמד$ ; חוק מבקר המדינה וחוקי$ אחרי$
  .וסמכויותיה$ של מבקרי$ פנימיי$

  

                                                 
כל  "�1977ז"התשל, )ועדת העבודה והרווחה( לחוק ועדות הכנסת 1 על פי סעי- 1

סמכות ותפקיד הנתוני$ לפי חיקוק לוועדת העבודה של הכנסת או לוועדת 
, השירותי$ הציבוריי$ של הכנסת יהיו נתוני$ לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת

לקבוע כי סמכות או , בהחלטה על פי הצעת ועדת הכנסת, אול$ הכנסת רשאית
  ". תפקיד כאמור יהיו נתוני$ לוועדה אחרת של הכנסת
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' תיקו� מס(
45( 

קידו$ מעמד : ועדה לקידו$ מעמד האשה  )11( 
ד במעמ, בחינו0, האשה לקראת שוויו	 בייצוג

האישי ובמניעת אפליה בשל מי	 או נטייה 
להקטנת פערי$ בכלכלה ; מינית בכל התחומי$

  .למאבק באלימות כלפי נשי$; ובשוק העבודה
  

תיקוני�   (
76� ו56' מס( 

מדיניות מחקר : ועדת המדע והטכנולוגיה )12( 
טכנולוגיות ; ופיתוח אזרחי בישראל

מחקר ; מחקר ופיתוח סביבתי; מתקדמות
מחקר ; באקדמיה הישראלית למדעי$מדעי 

מכוני ; מדעי שלא במוסדות להשכלה גבוהה
מדעני$ ראשיי$ של כלל משרדי ; מחקר

; מועצה לאומית למחקר ולפיתוח; הממשלה
 בתחו$ �והכל ; מידע ומחשוב; קרנות מחקר

  .האזרחי שאינו בטחוני
  

סמכויות 
הוועדות 
 הקבועות

' תיקו� מס(
120(  

ועדות הקבועות במסגרת תחומי סמכויות הו  )א( .101
דיו	 בהצעות :  ה	100ענייניה	 כאמור בסעי- 

פיקוח על הממשלה ועל , חוק ובחקיקת משנה
לרבות גופי$ המפורטי$ , רשויות ציבוריות

ודיו	 ביישו$ , הכנסת: יסוד�לחוק) ב(21בסעי- 
בענייני$ שהועברו , חיקוקי$ שנדונו בוועדה

, ת הכנסתלוועדה ממליאת הכנסת או מנשיאו
בנושאי$ שבסמכות הוועדה לפי חוק 
ובנושאי$ שיזמו יושב ראש הוועדה וחברי 

  .הכנסת
 

ועדת הכנסת היא המוסמכת לפסוק בחילוקי   )ב(    
דעות בעניי	 סמכויות הוועדות ולמנוע כפילות 

אי	 בהוראה זו כדי לגרוע ; בעבודת הוועדות
  .מסמכויות ועדת הכנסת לפי תקנו	 זה

  
, ו כמה ועדות דיו	 בנושא דומה בזמ	 דומהקבע  )ג(    

רשאית ועדת הכנסת לקבוע את סדר הדיוני$ 
לפי סמכותה האמורה בסעי- , בי	 הוועדות

ובהתא$ לפנייה של חבר הכנסת או ) ב(קט	 
, של מי שזומ	 ליותר מוועדה אחת כאמור

 24לפחות , ככל האפשר, ולש$ כ0 תתכנס
; 	שעות לפני המועד הראשו	 שנקבע לדיו

ועדת הכנסת לא תפעיל את סמכותה , ואול$
האמורה כלפי ועדה שהנושא הועבר אליה על 

נשיאות הכנסת או ועדת , ידי מליאת הכנסת
  .הכנסת
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הרכב הוועדות 
 הקבועות

' תיקו� מס(
120(  

הכנסת תקבע את ההרכב הסיעתי של הוועדות   )א(  .102
הקבועות ותבחר את חברי הוועדות כאמור 

בהתא$ , הכנסת: יסוד�לחוק) א(21בסעי- 
לחוק ) ג(א2להצעת הוועדה המסדרת לפי סעי- 

, א$ נבחרה, או להצעת ועדת הכנסת, הכנסת
בהתחשב בהרכב הסיעתי של הכנסת ובגודל 

וכ	 בהודעת הסיעות לגבי שיבו. , הסיעות
  .א$ נמסרה, חבריה	 בוועדות

 
סיעה הזכאית , )א(בכפו- להוראות סעי- קט	   )ב(    

רשאית למנותו מבי	 , בר ועדה מטעמהלמנות ח
  .חבריה של סיעה אחרת

  
תודיע הסיעה , נתפנה מקומו של חבר ועדה  )ג(    

ליושב ראש ועדת , בכתב, שמטעמה הוא מכה	
, הכנסת על החבר שיכה	 מטעמה במקומו

ויושב ראש ועדת הכנסת יודיע לכנסת מיהו 
חברותו של חבר הוועדה ; חבר הוועדה החדש

בתוק- מעת מסירת ההודעה החדש תהיה 
הוראות אלה יחולו ג$ א$ החליטה ; לכנסת

ובלבד , סיעה על חילופי חבר ועדה מטעמה

.שאינו יושב ראש הוועדה
1

  
  

שר או סג	 שר לא יהיה חבר בוועדה מוועדות   )ד(    
  .הכנסת או ממלא מקו$ של חבר ועדה

  
לא יחול , חל שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת  )ה(    

אלא א$ כ	 , הרכב הסיעתי של הוועדותשינוי ב
הרכב , לפי הצעת ועדת הכנסת, קבעה הכנסת

  .סיעתי חדש של הוועדות
  

ממלא מקו� 
   קבוע

' תיקו� מס(
120( 

לבקשת סיעה הזכאית למנות חברי$ מטעמה   )א( .103
רשאית ועדת הכנסת לבחור , בוועדה קבועה

במספר , ממלאי מקו$ קבועי$ לאות$ חברי$
על מספר חברי הוועדה מטע$ שלא יעלה 

ממלאי המקו$ הקבועי$ ייבחרו לפי ; הסיעה
, הצעת הסיעה שמטעמה מכהני$ חברי הוועדה

 .ויכול שיהיו חברי$ בסיעה אחרת

                                                 
לא נטל ממליאת הכנסת את סמכותה , הנוהג בדבר אופ	 שינוי הרכבה של ועדה 1

יושב '  רייסר נ482/88. "בג(להחליט בעני	 ההרכב האישי של הוועדות הקבועות 
  ).ראש הכנסת
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יושב ראש ועדת הכנסת יודיע לכנסת על זהות   )ב(    
וכהונתו תהיה , ממלא מקו$ קבוע שנבחר

הסיעה ; בתוק- מעת מסירת ההודעה לכנסת
מכה	 חבר הוועדה רשאית להודיע שמטעמה 

, על חילופי ממלא המקו$ הקבוע מטעמה
  ).ג(102ויחולו הוראות סעי- 

  
ממלא מקו$ קבוע יוזמ	 לישיבות הוועדה ודינו   )ג(    

אלא א$ כ	 נקבעו הוראות , כדי	 חבר הוועדה
; מיוחדות לעניי	 חברי הוועדה הקבועי$

  �ואול$ 
  

כל חברי הוא לא ישתת- בהצבעה א$   )1(      
הוועדה שאת מקומ$ הוא רשאי למלא 

  ;השתתפו בה
  

כולה או , הוא ינהל ישיבה של הוועדה  )2(      
רק א$ כל חברי הוועדה שאת , חלקה

מקומ$ הוא רשאי למלא אינ$ נוכחי$ 
  ;בה
  

הוא לא ייבחר לכה	 כיושב ראש או   )3(      
כחבר של ועדת משנה או של ועדה 

  .משותפת
  

ה בי	 המבקשי$ לשמש ממלא בהיעדר הסכמ  )ד(    
יכריע , מקו$ קבוע מטע$ סיעה בישיבת ועדה

וא$ , בדבר יושב ראש הסיעה או ממלא מקומו
אינו נוכח בישיבה ישמש כממלא מקו$ מי 
שמקומו ברשימת המועמדי$ גבוה יותר א$ 

וא$ ה$ , המבקשי$ נכללו באותה רשימה
 חבר הסיעה שזכאית �חברי$ בסיעות שונות 

  .ברי הוועדהלמנות את ח
 

מילוי מקומו 
של חבר ועדה 
שנעדר באופ� 

  ארעי
' תיקו� מס(

120( 

, נעדר חבר ועדה באופ	 ארעי מישיבת ועדה  )א( .104
, רשאי למלא את מקומו ממלא המקו$ הקבוע

 חבר אחר מסיעתו של �ובהיעדרו , א$ נבחר
 חבר מהסיעה �ובהיעדר$ , חבר הוועדה

עמה לפי הזכאית למנות את חבר הוועדה מט
  ).ב(102סעי- 
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בהיעדר הסכמה בי	 המבקשי$ לשמש ממלא   )ב(    
יכריע בדבר , מקו$ מטע$ סיעה בישיבת ועדה

וא$ אינו , יושב ראש הסיעה או ממלא מקומו
נוכח בישיבה ישמש כממלא מקו$ חבר הסיעה 

שמקומו , לפי העניי	, )א(כאמור בסעי- קט	 
$ א$ המבקשי, ברשימת המועמדי$ גבוה יותר

  .נכללו באותה רשימה
 

דינו של ממלא מקו$ בוועדה לפי סעי- זה כדי	   )ג(    
אלא א$ כ	 נקבעו , חבר הוועדה שנעדר

הוראות מיוחדות לעניי	 חברי הוועדה 
ואול$ ממלא המקו$ לא ינהל את , הקבועי$

ישיבת הוועדה ולא ימלא את מקומו של היושב 
  .ראש

 
הוועדה , נעדר חבר ועדת החו. והביטחו	  )א( .105

 18המשותפת לתקציב הביטחו	 לפי סעי- 
ועדה שנקבע בחוק , לחוק יסודות התקציב

שישיבותיה חסויות או ועדת משנה של כל 
רשאי , באופ	 ארעי מישיבת ועדה, אחת מאלה

, א$ נבחר,  המקו$ הקבועלהחליפו רק ממלא
  .104ולא יחולו הוראות סעי- 

 

הוראות 
מיוחדות 

לוועדת החו+ 
ו� והביטח
ולוועדה 

המשותפת 
לתקציב 
 הביטחו�

' תיקו� מס(
לא תודיע סיעה על חילופי חבר או ממלא   )ב(   )120

מקו$ קבוע מטעמה בוועדה כאמור בסעי- 
אלא בחלו- שלושה חודשי$ מיו$ , )א(קט	 

אלא א$ כ	 נתפנה , שהחל לכה	 בתפקיד
מקומו של חבר הוועדה משו$ שאינו יכול לכה	 

ו בשל שינוי בהרכב הסיעתי עוד כחבר ועדה א
  .של הכנסת
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   יושב ראש ועדה קבועה: שניפרק 
  

יושב ראש 

ועדה קבועה
1
 

' תיקו� מס(
120( 

ועדה קבועה תבחר יושב ראש מבי	   )1(  )א( .106
; לפי המלצת ועדת הכנסת, חבריה

המליצה ועדת הכנסת לוועדה לבחור 
יכנס יושב ראש ועדת , יושב ראש

את הוועדה כדי שתצביע על הכנסת 
  .המלצת ועדת הכנסת

 
על , )1(בלי לגרוע מהוראות פסקה   )2(      

הוועדה לענייני מינויו של יושב ראש 
יחולו הוראות סעי- ביקורת המדינה 

הוא יהיה , לחוק מבקר המדינה) ב(6
 חבר בסיעה מסיעות האופוזיציה

 ימי$ מיו$ 14כהונתו תפקע בתו$ ו
  .כאמור סיעה להיותחדלה סיעתו ש
  

יושב ראש ועדה רשאי להסמי0 אחד מחברי   )ב(    
הוועדה או ממלא מקו$ קבוע בוועדה לעניי	 
סמכות הנתונה לו במליאת הכנסת לפי תקנו	 

  .אלא א$ כ	 נקבע אחרת בתקנו	 זה, זה
  

                                                 
, קובעת את האופ	 בו נבחר יושב ראש ועדה של הכנסת) א(10הוראת סעי- " 1

סמכות זו נשענת על העיקרו	 . תפקידווהוראה זו מתווה א- את הדר0 להעברתו מ
לפיו הסמכה לעשות דבר , �1981א"התשמ,  לחוק הפרשנות11המעוג	 בסעי- 

סמכות זו א- ". מזמ	 לזמ	 ככל הנדרש לפי הנסיבות"משמעה שיש סמכות לעשותו 
מתחייבת מהעקרונות הנוגעי$ לעבודת הכנסת ולניהול ענייני הכנסת וחלוקת 

 לחוק הפרשנות 14מסתמכות בטיעוניה	 ג$ על סעי- המשיבות . התפקידי$ בה
, לבטלו,  משמעה ג$ הסמכה להתלות את תקפו�הסמכה לעשות מינוי "שקובע כי 

איננו נדרשי$ להכריע בשאלת ". לפטר את מי שנתמנה או להשעותו מתפקידו
א- כי אני נוטה לחשוב , תחולתו של סעי- זה על בחירת יושב ראש ועדה של הכנסת

 11שכ	 בהתא$ לסעי- , להחילו על העניי	 שלפנינו בשינויי$ המתחייבי$שנית	 
לחוק הפרשנות נתונה לרשות סמכות לשוב ולבצע אותה פעולה ככל הנדרש לפי 

, ראש מבי	 חבריה�משמוסמכת ועדה קבועה של הכנסת לבחור לה יושב; לנסיבות
ידו ובחירה מוסמכת היא ג$ להחליט על העברתו מתפק, לפי המלצת ועדת הכנסת

  ...בחבר אחר מחבריה תחתיו
מבלי לקבוע מסמרות בכל הנוגע להיק- שיקול הדעת הנתו	 לוועדה של הכנסת 

איננו סבורי$ כי שיקולי$ , ראש הוועדה מתפקידו�בבואה להעביר את יושב
   ".פוליטיי$ וקואליציוניי$ כשלעצמ$ הינ$ מעצ$ טיב$ שיקולי$ זרי$ לעניי	 זה

ר "בעניי	 החלפת יו', ועדת הכנסת ואח' תנועה להגינות שלטונית נ ה2704/07. "בג (
  ).ועדת הכספי$ בשל שינויי$ קואליציוניי$
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יושב ראש ועדה רשאי למנות מפע$ לפע$   )ג(    
אחד מחברי הוועדה למלא את מקומו לניהול 

או לתקופה שלא , כולה או חלקה, ישיבה
וכ	 רשאי הוא למנות , תעלה על שבועיי$

כולה או , ממלא מקו$ קבוע לניהול ישיבה
  ).2)(ג(103בכפו- להוראות סעי- , חלקה

  
יצא יושב ראש ועדה את גבולות   )1(  )ד(    

המדינה או נבצר ממנו למלא את 
ימנה אחד , תפקידו מסיבה אחרת

למלא את מחברי הוועדה הקבועי$ 
לתקופה שלא תעלה על שלושה , מקומו

 � באישור ועדת הכנסת �חודשי$ או 
ורשאי , לתקופה רצופה ארוכה יותר

הוא בכל עת להפסיק את המינוי או 
יושב ; למנות ממלא מקו$ אחר כאמור

ראש הוועדה יודיע על מינוי לפי פסקה 
  .זו ליושב ראש הכנסת

  
 מקו$ לא מינה יושב ראש ועדה ממלא  )2(      

רשאי יושב ראש , )1(כאמור בפסקה 
הוועדה ; הכנסת לכנס את הוועדה

תבחר ביושב ראש מבי	 חבריה או 
ממלאי מקומ$ הקבועי$ בכפו- 

לניהול , )2)(ג(103להוראות סעי- 
  .הישיבה

  
, לממלא מקו$ של יושב ראש ועדה יהיו  )ה(  

  .כל סמכויות היושב ראש, בהיעדרו
 

שאי להתפטר מכהונתו יושב ראש ועדה ר  )ו(    
וכהונתו , בהודעה בכתב ליושב ראש הכנסת

נפסקת ע$ מסירת ההודעה ליושב ראש 
שלא , הכנסת או במועד אחר שציי	 בהודעתו

יהיה מאוחר משלושי$ ימי$ מיו$ מסירת 
יושב ראש הכנסת יעביר העתק ; ההודעה

  .מההודעה ליושב ראש ועדת הכנסת
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או , ו לסג	 שרמונה יושב ראש ועדה לשר א  )ז(    
חדל לכה	 כיושב ראש הוועדה במהל0 

תבחר הוועדה יושב ראש , כהונתה של הכנסת
  ).א(חדש בדר0 האמורה בסעי- קט	 

  
 י�סייג

, לכהונה
השעיה 
והעברה 

מכהונה של 
יושב ראש 

ועדה קבועה
1
 

' תיקו� מס(
120(  

 הוועדה �וכל עוד לא נבחרה , ועדת הכנסת  )א( .107
וע כי חבר הכנסת לא רשאית לקב, המסדרת

יהיה מועמד לתפקיד יושב ראש ועדה או כי 
סייגי$ שתקבע ב  כאמוריכה	 בתפקיד

) 1(בהתקיי$ בו האמור בפסקאות , הוועדה
הוראות סעיפי$ ; )א(3שבסעי- ) 2(רישה או 
 3שבסעי- ) ה(עד ) ב(�סיפה ו) 1)(א(קטני$ 

  .בשינויי$ המחויבי$, יחולו לעניי	 זה
 

בהחלטה שהתקבלה , נסת רשאיתועדת הכ  )ב(    
יושב ראש להשעות מכהונתו , ברוב חבריה

 לכהונתו בהתקיי$ בו או לקבוע סייגי$ועדה 
; )א(3רישה שבסעי- ) 1(האמור בפסקה 

יחולו ) א(4וסעי- ) ה(�ו) ג(, )ב(3הוראות סעי- 
הושעה יושב ; בשינויי$ המחויבי$, לעניי	 זה

 ראש תבחר הוועדה יושב, ראש ועדה מכהונתו
אחר במקומו לתקופת ההשעיה בדר0 

  ).א(106האמורה בסעי- 
  

במהל0 כהונתה של , הורשע יושב ראש ועדה  )ג(    
, בפסק די	 סופי בעבירה פלילית, אותה כנסת

  .הראש ועד יחדל לכה	 כיושב
  

סעי- קט	 כל עוד לא הסתיימו ההליכי$ לפי   )ד(    
לרבות ערעור על החלטה כאמור באותו , )א(

רשאי יושב ראש הכנסת לכנס את ,  קט	סעי-
ראש זמני מבי	 הוועדה לצור0 בחירת יושב 

ליושב ; לפי המלצת ועדת הכנסת, חבריה
, עד לבחירת יושב ראש קבוע, ראש הזמני יהיו

  .כל סמכויות היושב ראש

                                                 
ובתו0 , חבר הכנסת כשיר למלא את מכלול התפקידי$ המוטלי$ על חברי הכנסת 1

ג$ א$ הורשע בעבירות שיש עימ	 קלו	 , זה כהונה כיושב ראש של ועדת הכנסת
היוע. המשפטי לממשלה ' ה למע	 איכות השלטו	 בישראל נ התנוע7367/97. "בג(

  ).ה לתקנו	10א עד 10ד נית	 לפני שהותקנו סעיפי$ "פסה) ('ואח
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  ועדות משותפות, ועדות משנה, ועדות לעניי� מסוי�: שלישיפרק 
  

ועדה לעניי� 

מסוי�
1

תיקו�  (
  )120' מס

ועדה , לפי הצעת ועדת הכנסת, הכנסת רשאית לבחור .108
: יסוד�לחוק) א(21לעניי	 מסוי$ כאמור בסעי- 

דינה ; ולקבוע את תחומי ענייניה וסמכויותיה, הכנסת
, של ועדה לעניי	 מסוי$ כדי	 ועדה קבועה לכל דבר

במהל0 תקופת , ויחולו עליה, פרט לתקופת כהונתה
בה נבחרה או בתקופה שבה כהונתה של הכנסת ש
הוראות חלק זה כפי שה	 , קבעה הכנסת כי תפעל

  .ככל שהכנסת לא קבעה אחרת, חלות על ועדה קבועה
 

 משנה ועדת
' תיקו� מס(

120(  

מבי	 , ועדה קבועה רשאית לבחור מזמ	 לזמ	  )א( .109
ועדת משנה ואת היושב , חבריה הקבועי$

פי ועדת המשנה תדו	 בענייני$ כ; ראש שלה
שה$ בתחומי , שתקבע הוועדה הקבועה
ואול$ לא תועבר , ענייניה של הוועדה הקבועה

לוועדת משנה סמכות הנתונה לוועדה הקבועה 
לרבות סמכות בענייני חקיקה , לפי כל חיקוק

.'לפי חלק ז
2

  
  

מבי	 חבריה , ועדה קבועה רשאית לבחור  )ב(    
ממלא מקו$ קבוע , וממלאי מקומ$ הקבועי$

ויחולו עליו , חבר ועדת משנהאחד לכל 
; בשינויי$ המחויבי$, )ג(103הוראות סעי- 

לעניי	 מילוי מקו$ באופ	 ארעי יחולו הוראות 
  .104סעי- 

  

                                                 
ענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי : �14כנסת הב: ועדות לעניי	 מסוי$ שהוקמו 1
בחינת מעמד , קידו$ מעמד הילד, מאבק בנגע הסמי$: �15בכנסת ה). 9.12.1996(

זכויות , פניות הציבור: �16בכנסת ה. בעיית הנשירה מבתי הספר, ובדי$ הזרי$הע
זכויות : �17בכנסת ה. בחינת בעיית העובדי$ הזרי$, מאבק בנגע הסמי$, הילד
היערכות , בחינת בעיית העובדי$ הזרי$, מאבק בנגע הסמי$, פניות הציבור, הילד

פניות , זכויות הילד: �18נסת הבכ). ועדה לתקופה מוגבלת(ומוכנות לרעידות אדמה 
 .בחינת בעיית העובדי$ הזרי$, מאבק בנגע הסמי$, הציבור

, חקלאות, שיכו	, ועדות המשנה שהקימה ועדת הכספי$ לנושאי בריאות ורווחה 2
כי , אי	 לה	 מקו$ כוועדות משנה, מפעלי$ במצוקה וצרכנות, רשויות מקומיות

הטיעו	 שנושאי$ אלה נוגעי$ .  אחרותכול	 עוסקות בתחומי$ שה$ בסמכות ועדות
ג$ לבעיות תקציביות אינו יכול לעמוד במבח	 כי אי	 פעולה שאי	 לה השלכה 

  ).30.1.1990 �	 "בשבט התש' החלטת ועדת הכנסת מיו$ ד(תקציבית 
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לוועדת משנה יהיו הסמכויות הנתונות לוועדה   )ג(    
בכל , ככל שזו לא קבעה אחרת, שבחרה אותה

לזימו	 לוועדה ולקבלת , הנוגע לסדרי דיו	
  .מידע

  
בשינויי$ , יחולו) ו( עד )ב(106הוראות סעי-   )ד(    

ובמקו$ , על יושב ראש ועדת משנה, המחויבי$
יושב ראש הכנסת יבוא יושב ראש הוועדה 

  .שבחרה את ועדת המשנה
  

ישיבה של ועדת משנה לא תתקיי$ בשעה שבה   )ה(    
  .מתקיימת ישיבה של הוועדה שבחרה אותה

  
 ועדה משותפת

' תיקו� מס(
120(  

ניתנה בחיקוק סמכות לוועדה משותפת לכמה   )א( .110
תבחר ועדת הכנסת את חברי הוועדה , ועדות

, במספר שווה מכל אחת מהוועדות, המשותפת
ותקבע את יושב ראש הוועדה המשותפת מבי	 
, חברי הוועדה ששמה נזכר ראשו	 בחיקוק

  .והכל אלא א$ כ	 נקבע אחרת בחיקוק
 

 להעביר הצעת החליטה ועדת הכנסת  )1(  )ב(    
חוק או נושא של הצעה לסדר היו$ 

תבחר , לוועדה משותפת לשתי ועדות
ועדת הכנסת את חברי הוועדה 

במספר שווה מכל אחת , המשותפת
ועדת הכנסת תקבע את יושב ; מה	

ראש הוועדה המשותפת מבי	 חברי 
הוועדה שלדעת ועדת הכנסת העניי	 
נוגע לה יותר מבחינת תחומי העניי	 

  .שלה
 

פעילותה של ועדה משותפת כאמור   )2(      
תיפסק ע$ סיו$ הדיו	 ) 1(בפסקה 

בהצעת החוק או בנושא ההצעה לסדר 
  .היו$ שהועברו אליה

 
ועדה משותפת לא תדו	 אלא בנושא שהוסמכה   )ג(    

לדו	 בו בחיקוק או שהועבר אליה על ידי ועדת 
  .הכנסת
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בקביעת הרכב ועדה משותפת תתחשב ועדת   )ד(    
בהרכב הסיעתי של , ככל האפשר, כנסתה

הכנסת ובגודל הסיעות ותתייע. ע$ יושבי ראש 
הוועדות שחבריה	 יהיו חברי$ בוועדה 

  .המשותפת
  

, לרבות יושב ראש הוועדה, חבר ועדה משותפת  )ה(    
יחדל לכה	 בה ע$ הפסקת כהונתו בוועדה 

  .הקבועה שמטעמה כיה	 בוועדה המשותפת
  

לרבות , של חבר ועדה משותפתנתפנה מקומו   )ו(    
ובכלל זה לפי החלטת , יושב ראש הוועדה

תבחר ועדת הכנסת חבר אחר במקומו , סיעתו
מבי	 חברי הוועדה שמטעמה כיה	 בוועדה 

  ).ד(ויחולו הוראות סעי- קט	 , המשותפת
  

ועדת הכנסת רשאית לבחור ממלא מקו$ קבוע   )ז(    
ה מבי	 חברי הוועד, אחד לחבר ועדה משותפת

והוא , שמטעמה הוא מכה	 בוועדה המשותפת
יהיה רשאי לשמש כממלא מקו$ כאמור כל עוד 

  .הוא חבר אותה ועדה
  

נעדר חבר ועדה משותפת באופ	 ארעי מישיבת   )ח(    
רשאי למלא את מקומו ממלא המקו$ , הוועדה
 חבר אחר �ובהיעדרו , א$ נבחר, הקבוע

ובהיעדר$ , מסיעתו של חבר הוועדה המשותפת
 חבר מהסיעה שמטעמה מכה	 בוועדה �

חבר הוועדה , )ב(102לפי סעי- , הקבועה
לעניי	 מילוי מקו$ באופ	 ; המשותפת שנעדר

יחולו הוראות סעי- , ארעי לפי סעי- קט	 זה
  ).ג(�ו) ב(104
  

יושב ראש ועדת הכנסת יודיע לכנסת על הקמת   )ט(    
ועדה משותפת ועל חבריה והיא תכה	 מעת 

הוראה זו תחול ג$ על ; ה לכנסתמסירת ההודע
שינויי$ בהרכב הוועדה ועל זהות ממלאי מקו$ 

  .קבועי$
  

ועדה משותפת רשאית לקיי$ את ישיבותיה   )י(    
בשעה שבה מתקיימות ישיבות של הוועדות 
  .שמבי	 חבריה	 נבחרו חברי הוועדה המשותפת
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הוראות חלק זה יחולו על ועדה משותפת   )יא(    
כפי שה	 חלות על ,  פועלתבתקופה שבה היא

ככל שלא נקבע אחרת לפי תקנו	 , ועדה קבועה
  .זה
  

ועדות רשאיות לקיי$ ישיבה משותפת לגבי   )יב(    
א- א$ , הנוגע לתחומי ענייניה	, נושא מסוי$

ובלבד שהנושא לא , לא הוקמה ועדה משותפת
נשיאות , הועבר אליה	 על ידי מליאת הכנסת

ב ראש ועדה לא יוש; הכנסת או ועדת הכנסת
יזמי	 חברי ועדה אחרת לישיבה משותפת 

  .כאמור שלא באמצעות יושב ראש אותה ועדה
  

  
  ישיבות הוועדות: רביעיפרק 

  
ישיבות 
 הוועדות

' תיקו� מס(
120( 

ישיבותיה	 של ועדות הכנסת יתקיימו במשכ	   )א( .111
באישור מראש של יושב , ועדה רשאית; הכנסת

לקיי$ , וחדי$ראש הכנסת ובמקרי$ מי
  .ישיבות מחו. למשכ	 הכנסת

 
יושב ראש הוועדה יקבע את סדר יומה של   )ב(    

הוועדה ויזמי	 לישיבותיה את חברי הוועדה 
  .וממלאי המקו$ הקבועי$

  
ישיבות ועדות הכנסת לא יתקיימו בשעה שבה   )ג(    

אלא א$ כ	 אישר , מתקיימת ישיבה של הכנסת
עמי$ מט, זאת מראש יושב ראש הכנסת

התקיימה ישיבת ועדה ; וכפי שיקבע, מיוחדי$
לא תתקיי$ הצבעה , בזמ	 ישיבה של הכנסת

  .בוועדה בזמ	 קיו$ הצבעה בישיבת הכנסת
  

יושב ראש הוועדה יזמי	 לדיו	 חבר כנסת שאינו   )ד(    
א$ הציע הצעה שהועברה לדיו	 , חבר הוועדה

כדי , לרבות הסתייגות, בוועדה או שנדונה בה
יקבע יושב , היתה הישיבה חסויה; שיציגה

ראש הוועדה את מידת השתתפותו של המציע 
  .בדיו	 שייער0 לאחר הצגת הצעתו
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יושב ראש הוועדה יכנס את הוועדה לישיבה על   )ה(    
בהודעה בכתב של , פי דרישה של הממשלה

, מזכיר הממשלה או של שליש מחברי הוועדה
  .שבה יפורט נושא הישיבה

  
עבודה וביקורת של ועדה ייערכו באישור סיורי   )ו(    

, מתקציב הכנסת, מראש של יושב ראש הכנסת
וככל האפשר בימי$ שאינ$ ימי ישיבות 

  .הכנסת
  

ישיבות ועדות 
בתקופת 
תיקו�  (הפגרה

 )120' מס

ועדת הכנסת רשאית להתיר לוועדה לקיי$   )א( .112
דר0 כלל או במספר , ישיבות בתקופת הפגרה

היא לקבוע תנאי$ לקיו$ ורשאית , שתקבע
  .הישיבות

 
רשאי יושב , )א(נוס- על ישיבות לפי סעי- קט	   )ב(    

ראש הכנסת להתיר לוועדה לקיי$ ישיבות 
על פי , במקרי$ מיוחדי$, בתקופת הפגרה

, של הממשלה, בקשה של יושב ראש הוועדה
בהודעה בכתב של מזכיר הממשלה או של 

א שבה יפורט נוש, שליש מחברי הוועדה
  .הישיבה

  
ניהול 

הישיבות 
 ואופ� ההצבעה

' תיקו� מס(
120( 

א$ אי	 , ועדה תדו	 ותחליט בכל מספר חברי$  )א( .113
, בחוק או בתקנו	 זה הוראה אחרת לעניי	 זה

  .ובלבד שכל חברי הוועדה הוזמנו
 

יושב ראש הוועדה רשאי לקבוע את מסגרת   )ב(    
, ורשאי הוא לקצוב את זמ	 הדיבור, הדיו	

ובלבד שיית	 זמ	 דיבור הול$ לכל אחד מחברי 
  .הוועדה

  
  .ההצבעה בוועדה תהיה בהרמת ידיי$  )1(  )ג(    

 
ביוזמתו או , יושב ראש הוועדה רשאי  )2(      

לערו0 , לפי בקשה של חבר הוועדה
חבר הכנסת שאמר את ; הצבעה שמית

הצבעתו או שאמר שאינו משתת- 
אינו רשאי לשנות את אמירתו , בהצבעה

לאחר שחבר הכנסת הבא אחריו נקרא 
  .להצביע
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התייעצות 
 סיעתית

' תיקו� מס(
120( 

בתו$ הדיו	 בנושא מסוי$ בוועדה ולפני   )א( .114
רשאי חבר הוועדה לבקש את , ההצבעה עליו

, דחיית ההצבעה לצור0 התייעצות סיעתית
יפסיק יושב ראש הוועדה את , ומשעשה כ	

ועד הדיו	 בנושא וידחה את ההצבעה למ
ובלבד שהדחייה לא תפחת מחמש , שיקבע
אלא א$ כ	 הבקשה היתה לדחייה , דקות

דחיית הצבעה בנושא כאמור ; קצרה יותר
א- א$ התבקשה על ידי , תהיה פע$ אחת בלבד

  .חברי ועדה מסיעות שונות
 

נקבע בסדר היו$ כי בנושא מסוי$ תהיה   )ב(    
הצבעה בלבד לאחר שהדיו	 הסתיי$ בישיבה 

 ולא התקיי$ דיו	 מהותי בנושא ,קודמת
לא תידחה ההצבעה , בישיבה שנקבעה להצבעה
  .לצור0 התייעצות סיעתית

  
 דיו� מחדש

' תיקו� מס(
120( 

רשאי$ חבר , החליטה הוועדה בנושא מסוי$  )א( .115
או סג	 שר בענייני המשרד שבו , הכנסת וכ	 שר

לבקש מיושב ראש הוועדה , הוא מכה	
וא$ ,  מחדש באותו נושאשהוועדה תקיי$ דיו	

 דיו	 מחדש בהצעת �היה הנושא הצעת חוק 
  .החוק כולה או בעניי	 מסוי$ שבה

 
בקשה לדיו	 מחדש תוגש כל עוד הצעת החוק   )ב(    

או החלטת הוועדה לא הונחה על שולח	 
וא$ ההחלטה אינה מונחת על שולח	 , הכנסת

 כל עוד לא נמסרה לכנסת או �הכנסת 
; לפי העניי	,  נחתמהשההודעה עליה לא

הבקשה תוגש במהל0 ישיבת הוועדה שבה 
  .לאחר מכ	, בכתב, או, התקבלה ההחלטה

 
לא תונח הצעת , הוגשה בקשה לדיו	 מחדש  )ג(    

לא , החוק או החלטת הוועדה על שולח	 הכנסת
תימסר ההחלטה לכנסת או שההודעה עליה לא 

וההחלטה לא תהיה , לפי העניי	, תיחת$
וד הבקשה לדיו	 מחדש תלויה בתוק- כל ע

  .ועומדת
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יעמיד יושב ראש , הוגשה בקשה לדיו	 מחדש  )ד(    
הוועדה להצבעה את השאלה א$ לקבל את 

ובלבד שהודעה על , במועד שיקבע, הבקשה
קיו$ ההצבעה תימסר לחברי הוועדה לפחות 

הוועדה תקיי$ הצבעה ; שלושי$ דקות מראש
גישו א- א$ כמה מבקשי$ ה, אחת על הבקשה

  .בקשה באותו עניי	
 

, החליטה הוועדה לקבל בקשה לדיו	 מחדש  )ה(    
תהא החלטתה הקודמת בטלה והיא תקיי$ 

דחתה הוועדה בקשה לדיו	 ; דיו	 מחדש כאמור
  .תעמוד החלטתה הקודמת בתוקפה, מחדש

 
מי שהגיש בקשה לדיו	 מחדש ישתת-   )1(  )ו(  

, בישיבת הוועדה שבה נדונה בקשתו
הגישו ; אי לנמק את הבקשהוהוא רש

, כמה מבקשי$ בקשה באותו עניי	
רשאי יושב ראש הוועדה להחליט כי 

ובלבד שחבר , אחד או יותר מה$ ינמקה
הכנסת שהגיש ראשו	 את הבקשה יהיה 

  .רשאי לנמקה
  

נעדר המבקש מישיבת הוועדה שנקבעה   )2(      
יראו את הבקשה כאילו , לדיו	 בבקשתו

וא להסמי0 חבר ואול$ רשאי ה, נדחתה
, כנסת אחר להשתת- בישיבה במקומו

 רשאי �וא$ המבקש הוא שר או סג	 שר 
  .הוא להסמי0 כאמור שר אחר

  
הצבעה בבקשה לדיו	 מחדש בנושא   )1(  )ז(    

היה ; מסוי$ תתקיי$ פע$ אחת בלבד
הנושא הצעת חוק והבקשה לדיו	 מחדש 

לא יצביעו , היתה בהצעת החוק כולה
 לדיו	 מחדש לגבי על בקשות נוספות

וא$ הבקשה לדיו	 מחדש , הצעת החוק
 �היתה בעניי	 מסוי$ שבהצעת החוק 

נית	 לבקש דיו	 מחדש בעניי	 מסוי$ 
אחר שבהצעת החוק או בהצעת החוק 

  .כולה
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החליטה הוועדה לקבל בקשה לדיו	   )2(      
ובדיו	 מחדש שינתה את , מחדש

נית	 לבקש , החלטתה הקודמת
יו	 מחדש רק לגבי שהוועדה תקיי$ ד

  .השינויי$ שנערכו באותו נושא
  

סדרי דיו	 המפורטי$ בסעי- זה יחולו בעת   )א( .116
  :שוועדת הכנסת דנה באלה

 

סדרי דיו� 
מיוחדי� 
בוועדת 
תיקו�  (הכנסת

  )120' מס
קביעת חסינות או נטילתה או נטילת   )1(    

זכות מחבר הכנסת או הטלת סייגי$ על 
י$ מסוימי$ יכולתו למלא תפקיד

לרבות השעיה , בכנסת או מטעמה
מאות$ תפקידי$ או העברתו מכהונה 

  ;בה$
  

  ;קביעה כי חבר הכנסת פרש מסיעתו  )2(      
  

שלילת תשלומי$ מחבר הכנסת או חבר   )3(      
  .הכנסת לשעבר

  
חבר הכנסת שהוא חבר ועדת הכנסת או ממלא   )ב(    

מקו$ בה לא ישתת- כחבר הוועדה בדיוני$ 
ולעניי	 מילוי מקומו יחולו , בעות בעניינוובהצ

  .�104 ו103הוראות סעיפי$ 
  

חבר הכנסת שעניינו נדו	 בוועדה רשאי להיות   )ג(    
מיוצג בוועדה על ידי עור0 די	 או על ידי חבר 

  .כנסת אחר
  

רק חבר הכנסת שהשתת- בכל הישיבות   )1(  )ד(    
שבה	 התקיי$ דיו	 מהותי בנושא 

) א( בסעי- קט	 מהנושאי$ המנויי$
שאי  ר) ישיבה מהותית�בסעי- זה (

עניי	 זה יראו ל; להשתת- בהצבעה
נוכחות לפחות במחצית ממשכה של 

  .ישיבה כהשתתפות
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הודיע חבר , )1(ל א- האמור בפסקה ע  )2(      
הכנסת לפני ישיבה מהותית כי נבצר 
ממנו להשתת- בה מסיבה רפואית או 

רשאית ועדת , סיבה מוצדקת אחרתמ
במועד קיומה של הישיבה , הכנסת

לקבוע כי היעדרותו כאמור , האמורה
, לא תמנע ממנו להשתת- בהצבעה

ובלבד שהשתת- במחצית לפחות 
ממספר הישיבות המהותיות באותו 

  .נושא
 

חלה ועדת הכנסת לדו	 בנושא ה  )3(      
, )א(מהנושאי$ המנויי$ בסעי- קט	 
ש0 מונבצר מחבר הכנסת להשתת- בה

מסיבה רפואית או מסיבה הדיוני$ 
שוועדת הכנסת , מוצדקת אחרת

רשאי חבר כנסת אחר למלא , אישרה
לפי , את מקומו בהמש0 הדיוני$

ויחולו על , �104 ו103הוראות סעיפי$ 
) 1(חבר הכנסת האחר הוראות פסקאות 

לגבי התקופה שממועד החלטת ) 2(�ו
  .ועדת הכנסת

 
 הוועדה ושב ראש ועדת הכנסת יודיע לחבריי  )ה(    

התקיימה יותר ; מראש על מועדי הישיבות
יעמיד יושב ראש ועדת , מישיבה מהותית אחת

הכנסת את כל הפרוטוקולי$ של הישיבות 
המהותיות לעיונ$ של חברי הכנסת הרשאי$ 

  .להשתת- בהצבעה
  

לא תהיה התייעצות סיעתית בדיו	 לפי סעי-   )ו(    
  .זה
  

  עיכוב בעבודת 
תיקו�  (ועדה
 )120' מס

עברו שישה חודשי$ מיו$ שהצעת חוק הועברה   )א( .117
, והוועדה לא סיימה את דיוניה, לדיו	 בוועדה

לקריאה הראשונה או לקריאה השנייה 
רשאי חבר , לפי העניי	, ולקריאה השלישית

 �ולעניי	 הצעת חוק ממשלתית , הכנסת היוז$
, בהודעה בכתב של מזכיר הממשלה, ההממשל

  .ת ולבקש את התערבותהלפנות לוועדת הכנס
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עברו שישה חודשי$ מיו$ שהצעה לסדר היו$   )ב(    
, או הצעה לדיו	 מהיר הועברה לדיו	 בוועדה

רשאי , והוועדה לא סיימה את דיוניה בהצעה
חבר הכנסת המציע לפנות לוועדת הכנסת 

  .ולבקש את התערבותה
  

לא יחולו א$ ) ב(�ו) א(הוראות סעיפי$ קטני$   )ג(    
, נת	 את הסכמתו להימשכות הדיוני$היוז$ 

 א$ הממשלה �ולעניי	 הצעת חוק ממשלתית 
נתנה את הסכמתה כאמור או א$ מדובר 
בהצעת חוק רחבת היק- שנדונה בוועדה באופ	 

  .סדיר
  

, ועדת הכנסת רשאית לקצוב זמ	 נוס- לוועדה  )ד(    
כדי שתביא את דיוניה לסיו$ ולהצבעה 

יר את הדיו	 ורשאית היא להעב, בתקופה זו
  .לרבות תו0 קציבת זמ	 כאמור, לוועדה אחרת

  
תימנה התקופה בסעיפי$ , לעניי	 סעי- זה  )ה(    

מיו$ העברת העניי	 לוועדה , )ב(או ) א(קטני$ 
א- א$ ועדת הכנסת היא שקבעה את , שדנה בו

וימי הפגרה לא יבואו , הוועדה שבה יידו	
  .במניי	 התקופה כאמור

  
  

  יות הישיבות והפרוטוקולי�פומב: חמישיפרק 
  

פומביות 
ישיבות 
   הוועדות

' תיקו� מס(
120( 

אלא א$ כ	 , ישיבות הוועדות ה	 פומביות  )א( .118
החליטה הוועדה אחרת או א$ פרוטוקול 

יושב ראש ; הישיבה חסוי כמפורט בפרק זה
ועדה רשאי להגביל את הנוכחות באול$ 

  .כולה או חלקה, הוועדה
 

חבר הכנסת , )א(מור בסעי- קט	 על א- הא  )ב(    
א- , רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של ועדה

א$ אינו חבר הוועדה או ממלא מקו$ קבוע 
  .למעט בישיבה שהפרוטוקול שלה חסוי, בה
  

חבר כנסת שרשאי להיות נוכח בישיבה של   )ג(    
, לבקשתו, זכאי לקבל מהוועדה, ועדה

מסמכי$ שהונחו מטע$ הוועדה על שולח	 
  .עדה או חולקו לחבריההוו
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רישו� 
פרוטוקול 

  ותיקונו
' תיקו� מס(

120(  

בישיבות ועדה יירש$ פרוטוקול שיכלול את   )א( .119
המוזמני$ , רשימת חברי הכנסת הנוכחי$

אלא א$ כ	 זהות$ חסויה על , שנכחו בישיבה
כ	 יצוי	 בפרוטוקול ; ומהל0 הדיוני$, פי די	

א$ הישיבה לא היתה פומבית או א$ 
  .פרוטוקול חסויה
 

יושב ראש ועדה רשאי לקבוע הפסקה   )ב(    
במהלכה של ישיבת ועדה לבקשת דובר 

  .שמבקש כי דבריו לא ייכללו בפרוטוקול
  

שגיאות , כל דובר רשאי לבקש לתק	 שיבושי$  )ג(    
, והשמטות בדבריו כפי שנרשמו בפרוטוקול

נוכח ; בפנייה בכתב למחלקת הפרוטוקולי$
ל כי נפלה טעות כאמור רוש$ הפרוטוקו

לפי בקשת הדובר או , ברישו$ הפרוטוקול
יתק	 את הרישו$ ויודיע על כ0 , ביוזמתו

התעורר ספק א$ נפלה ; ליושב ראש הוועדה
תכריע , ברישו$ הפרוטוקול טעות כאמור

  .בדבר הוועדה
  

, נאמרו בישיבת ועדה דברי$ שלא בעברית  )ד(    
ולפי , יירשמו בפרוטוקול בתרגומ$ לעברית

ייכללו בנספח  �החלטת מזכיר הכנסת 
  .לפרוטוקול ג$ בשפה שבה נאמרו

  
פומביות 

  פרוטוקולי� 
 ועיו� בה�

' תיקו� מס(
120( 

פרוטוקולי$ של ישיבות ועדות יהיו פתוחי$   )א( .120
לעיו	 הציבור ויפורסמו באתר האינטרנט של 

  .בכפו- להוראות סעי- זה, הכנסת
 

יבות של ועדת החו. פרוטוקולי$ של יש  )ב(    
של הוועדה המשותפת לתקציב , והביטחו	

,  לחוק יסודות התקציב18הביטחו	 לפי סעי- 
או של ועדת משנה שלה	 יהיו חסויי$ ולא 

הוראה זו לא תחול על ; יועמדו לעיו	 הציבור
  :ישיבות אלה

  
ישיבה המשודרת בערו. הכנסת או   )1(      

  ;מועברת באתר האינטרנט של הכנסת
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ישיבה שיושב ראש הוועדה הודיע לפני   )2(      
שהחלה כי הפרוטוקול שלה לא יהיה 

והוא רשאי להודיע על כ0 ג$ , חסוי
ובלבד שהודעה , לאחר שהחלה הישיבה

כזו תינת	 רק בהסכמת כל מי שדיבר 
  ;בישיבה עד למת	 ההודעה

  
ישיבה של ועדת החו. והביטחו	   )3(      

ו במליאתה העוסקת בחקיקה ראשית א
אלא א$ כ	 יושב ראש , חקיקת משנה

  .הוועדה הודיע מראש אחרת
  

פרוטוקולי$ של ישיבות שנקבע בחוק שיהיו   )ג(    
ובכלל זה ישיבות של ועדת משנה , חסויות

של ועדה , לחוק הכנסת) ה(5כאמור בסעי- 
 לחוק מבקר 18משותפת כאמור בסעי- 

המדינה ושל ועדת הכנסת לענייני השירות 
,  לחוק שירות הביטחו	 הכללי6- כאמור בסעי

יהיו חסויי$ ולא יועמדו , �2002ב"התשס
  .לעיו	 הציבור לפי כל די	

  
 �ולעניי	 ועדת משנה , יושב ראש ועדה  )1(  )ד(    

רשאי , יושב ראש הוועדה שבחרה אותה
ביוזמתו או , במקרי$ מיוחדי$, לקבוע

לפי בקשה של חבר הכנסת וכ	 של שר 
 כי פרוטוקול של ,או סג	 שר או נציג$

ישיבת ועדה שאינה מפורטת בסעי- 
יהיה , או חלק ממנו, )ג(או ) ב(קט	 

חסוי ולא יועמד לעיו	 הציבור לתקופה 
שיקבע או לקבוע הוראות והגבלות 

בי	 היתר בשל אחת , לעניי	 העיו	 בו
  :מאלה

  
הדבר דרוש לש$ שמירה על   )א(        

אינטרסי$ , ביטחו	 המדינה
ינה או שלו$ חיוניי$ של המד
  ;הציבור וביטחונו

 
הדבר דרוש לש$ הגנה על עניינו   )ב(        

  ;של קטי	 או חסר ישע
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 �לבקשת מי שהשתת- בישיבה   )ג(        
העמדת הפרוטוקול לעיו	 
הציבור עשויה לגרו$ נזק לו או 

  .לזולתו
  

יושב ראש הוועדה יודיע לוועדה על   )2(      
 ככל האפשר, )1(קביעתו כאמור בפסקה 

והוא רשאי להודיע , לפני ישיבת הוועדה
וכ	 רשאי הוא , על כ0 ג$ במהלכה

; לשנות את קביעתו בהודעה לוועדה
הודיע יושב ראש ועדה על קביעתו או על 

רשאית הוועדה לשנות את , שינויה
  .החלטתו

  
של קביעה שלפיה ) 2(שינוי לפי פסקה   )3(      

פרוטוקול יהיה חסוי לאחר שהחלה 
ה רק בהסכמת כל מי הישיבה ייעש

שדיבר בעת שהקביעה כי הפרוטוקול 
  .חסוי היתה בתוק-

  
פרוטוקולי$ חסויי$ של ישיבות הוועדות לא   )ה(    

  �ואול$ , יועמדו לעיו	 הציבור
  

חבר הכנסת רשאי לעיי	 בפרוטוקולי$   )1(      
חסויי$ של ישיבת ועדה או ועדת משנה 
שהוא חבר קבוע או ממלא מקו$ קבוע 

בות פרוטוקולי$ כאמור מכנסות לר, בה
  ;קודמות

  
לרבות , מי שהשתת- בישיבת הוועדה  )2(      

רשאי , חבר הכנסת שאינו חבר הוועדה
, לעיי	 בפרוטוקול הישיבה שבה השתת-

וא$ הוזמ	 רק לחלק מהישיבה יהיה 
רשאי לעיי	 רק באותו חלק של 

עיו	 כאמור ייעשה ; הפרוטוקול
  .במשרדי הוועדה
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עיו	 בפרוטוקולי$ של ישיבות ועדה יחולו על ה  )ו(    
עיו	 בחומר ארכיוני (תקנות הארכיוני$ 

בשינויי$ , �2010ע"התש, )המופקד בגנז0
; המחויבי$ וככל שלא נקבע אחרת בתקנו	 זה

לעניי	 זה יחולו על ישיבה שהפרוטוקול שלה 
חסוי הוראות התקנות האמורות לעניי	 ישיבה 

  .חסויה
  

   חברי הכנסת בישיבות הוועדותהתנהגות : שישיפרק 
  

כללי התנהגות 
 בישיבת ועדה

' תיקו� מס(
120( 

חבר הכנסת המשתת- בישיבת ועדה ימלא   )א( .121
  .אחר הוראות יושב ראש הוועדה

 

חבר הכנסת ידבר בישיבת ועדה ברשות יושב   )ב(    
  .ראש הוועדה ובמסגרת הזמ	 שהוקצבה לו

  
דה בצורה חבר הכנסת ידבר בישיבת וע  )ג(    

בלשו	 מקובלת ובאופ	 השומר על , הולמת
ולא יעשה בוועדה מעשה שיש בו , כבוד הכנסת

בכבוד אחד מחבריה או , פגיעה בכבוד הכנסת
  .בסדר דיוני הוועדה

  
חבר הכנסת המשתת- בישיבת ועדה לא   )ד(    

ישוחח במהל0 הישיבה בטלפו	 ויקפיד 
שמכשיר הטלפו	 או הזימונית שברשותו לא 

  .ישירע
  

סבר יושב ראש ועדה כי חבר הכנסת התנהג   )א( .122
, 121בישיבת ועדה בניגוד להוראות סעי- 

  .יקרא לו לסדר
 

קריאה לסדר 
והוצאה 

 מישיבת ועדה
' תיקו� מס(

120( 
נקרא חבר הכנסת לסדר שלוש פעמי$   )1(  )ב( 

רשאי יושב , בישיבה אחת של הוועדה
ראש הוועדה לשלול ממנו את רשות 

או להוציאו , יבור באותה ישיבההד
 להורות �וא$ היה צור0 בכ0 , מהישיבה

  .על הוצאתו
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הפר חבר הכנסת את הסדר הפרה   )2(      
רשאי יושב ראש הוועדה , חמורה

וא$ היה , להוציאו מהישיבה לאלתר
  . להורות על הוצאתו�צור0 בכ0 

  
רשאי , הוצא חבר הכנסת מישיבת ועדה  )ג(    

לא מקומו לפי הוראות להשתת- במקומו ממ
חבר הכנסת שהוצא ; �104 ו103סעיפי$ 

מהישיבה רשאי להיכנס אליה א$ הרשה זאת 
  .יושב ראש הוועדה או לצור0 הצבעה בלבד

  
  

  מוזמני� לישיבות הוועדות ומסירת מידע לוועדות: שביעיפרק 
  

זימו� נושאי 
משרה וממלאי 

 תפקיד
 ומסירת מידע

' תיקו� מס(
120( 

נושא , עדה רשאית לזמ	 לישיבותיה עובדו  )א( .123
) ב(21משרה או ממלא תפקיד כמפורט בסעי- 

�לחוק) ד(�ו) ג(42הכנסת ובסעי- : יסוד�לחוק
מי שזומ	 כאמור יתייצב ; הממשלה: יסוד

בפני הוועדה וימסור לה את המידע שבידו על 
פעילות הגו- שבו הוא מכה	 בקשר לנושא 

  .הדיו	
 

השר הנוגע , )א(עי- קט	 על א- האמור בס  )ב(    
בדבר או ראש הגו- שהמוזמ	 פועל בשירותו 

רשאי להופיע בוועדה , )ה(כאמור בסעי- קט	 
והוא יודיע על כ0 לוועדה , במקו$ מי שזומ	

  .לפני הדיו	
 

ועדה רשאית לדרוש מנושא משרה או מממלא   1)ג(    
, מידע, )א(תפקיד כאמור בסעי- קט	 

שבתחו$ )  מידע�בפרק זה (מסמכי$ ודוחות 
המצויי$ בידי הגו- שבו הוא מכה	 , סמכותו

והוא , והדרושי$ לוועדה למילוי תפקידיה
  .יעביר$ לוועדה

  

                                                 
כ " ח337/83. "בג(מדובר בסמכות הוועדה ולא בסמכות חבר ועדה בתור שכזה  1

 ).שר המשפטי$' חיי$ רמו	 נ
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, )א(זומ	 שר לישיבת ועדה לפי סעי- קט	   )ד(    
, רשאי הוא להודיע כי נציגו יופיע במקומו

החליטה הוועדה כי השר או סגנו אלא א$ כ	 
דה מידע משר דרשה וע; ופניה בעצמביתייצב 

רשאי הוא להעבירו לוועדה , )ג(לפי סעי- קט	 
  .באמצעות נציגו

 
או דרישת ) א(זימו	 לוועדה לפי סעי- קט	   )ה(    

נושא , לגבי עובד, )ג(מידע לפי סעי- קט	 
משרה או ממלא תפקיד בשירות המדינה 
, ייעשו באמצעות השר הנוגע בדבר או בידיעתו

אמצעות ראש ב �ולגבי מי שאינו כפו- לשר 
, הגו- שהוא פועל בשירותו או בידיעתו

  :כמפורט להל	
  

נושא משרה או ממלא , לגבי עובד  )1(      
 מבקר �תפקיד במשרד מבקר המדינה 

  ;המדינה
  

וכ	 , לגבי חבר מועצה של רשות מקומית  )2(      
נושא משרה או ממלא תפקיד , עובד

 ראש הרשות �ברשות מקומית 
  ;המקומית

  
נושא , י חבר מועצה דתית וכ	 עובדלגב  )3(      

משרה או ממלא תפקיד במועצה דתית 
וכ	 בידיעת ,  ראש המועצה הדתית�

  ;השר הממונה על המועצות הדתיות
  

נושא משרה או ממלא , לגבי עובד  )4(      
 המנהל �תפקיד בחברה ממשלתית 

ולגבי המנהל הכללי , הכללי של החברה
 יושב �או דירקטור בחברה ממשלתית 

והכל ג$ , ראש הדירקטוריו	 של החברה
הוראות אלה ; בידיעת השר הממונה

יחולו ג$ על בעלי תפקידי$ בתאגידי$ 
שהוקמו בחוק ובגופי$ אחרי$ שהוקמו 

הממלאי$ תפקידי$ דומי$ , בחיקוק
א- א$ כינויי$ שונה ובשינויי$ 

  �בפסקה זו ; המחויבי$
  



  
  

 137

 השר שנקבע כאחראי �" השר הממונה"        
 החברה הממשלתית או השר לענייני

הממונה על ביצוע החוק שמכוחו הוק$ 
  ;לפי העניי	, התאגיד או הגו-

  
 �" גופי$ אחרי$ שהוקמו בחיקוק"        

לחוק ) 5)(ב(א60כהגדרת$ בסעי- 
  .�1975ה"התשל, החברות הממשלתיות

  
ככל , ייעשה) א(זימו	 לוועדה לפי סעי- קט	   )ו(    

שקד$ לשבוע לא יאוחר מהשבוע , האפשר
מידע לפי סעי- ; שבו מתקיימת ישיבת הוועדה

ככל , יידרש, לצור0 ישיבה של הוועדה) ג(קט	 
לא יאוחר מהשבוע הקוד$ לשבוע , האפשר

ויימסר , שבו מתקיימת ישיבת הוועדה
 שעות לפחות לפני 24, ככל האפשר, לוועדה

  .פתיחת הישיבה
  

שר שענייני משרדו נדוני$ בוועדה   )1(  )ז(    
יופיע , 100המנויה בסעי- קבועה 
אחת ,  לדווח על ענייני משרדובוועדה

בדיווח כאמור יסקור ; לכנס של הכנסת
, השר בפני הוועדה את פעולות משרדו

את תכנית העבודה של המשרד ואת 
כמו כ	 ; אופ	 ביצוע תקציב המשרד

, ישיב השר לשאלות של חברי הוועדה
לרבות שאלות שהועברו אליו מראש 

  .צעות יושב ראש הוועדהבאמ
  

לאיזו , לגבי כל שר, ועדת הכנסת תקבע  )2(      
ורשאית היא ,  הדיווחיימסר ועדה

יושב ראש ; לקבוע יותר מוועדה אחת
הודעה על מועד הוועדה ימסור לשר 

  .הדיווח לפחות שלושי$ ימי$ מראש
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סייגי� לזימו� 
ולמסירת 

תיקו�  (מידע
 )120' מס

שרה או ממלא תפקיד שנדרש נושא מ, עובד  )א( .124
 ימסור 123למסור מידע לוועדה לפי סעי- 

אלא א$ כ	 חלי$ על המידע , אותו במלואו
: יסוד�לחוק) ב(21הסייגי$ הקבועי$ בסעי- 
: יסוד�לחוק) א(42הכנסת או בסעי- 

חלי$ סייגי$ כאמור ונית	 , ואול$; הממשלה
להעביר את המידע המבוקש תו0 השמטת 

או להעבירו , יה$ הסייגי$החלקי$ שחלי$ על
, יועבר המידע בחלקו או בתנאי$, בתנאי$

, ובכלל זה שישיבת הוועדה לא תהיה פומבית
שפרוטוקול הישיבה יהיה חסוי או שהמידע 

  .יימסר רק ליושב ראש הוועדה
 

מידע לוועדה לא נית	 למסור לפיה שהודעה   )ב(    
נית	 למסור או ש, )א(כמפורט בסעי- קט	 

 בצירו- ,תימסר, ו או בתנאי$בחלקמידע 
בידי השר ,  ובלי לחשו- מידע כאמורנימוקי$

ליושב ) ה(123או ראש הגו- כאמור בסעי- 
ולבקשת מוסר ההודעה היא , ראש הוועדה
  .תהיה חסויה

 
הזמנת 

משתתפי� 
תיקו� (נוספי� 

  )120' מס

יושב ראש ועדה רשאי להזמי	 לישיבה כל מי   )א( .125
, 	 בנושא שהוועדה דנה בושיש לו ידע או עניי

  .לשמוע את דעתו ולבקש ממנו מידע
 

יושב ראש ועדה רשאי להזמי	 קטי	 להשתת-   )ב(    
ובלבד שהורהו או , בישיבת הוועדה

אפוטרופסו של הקטי	 לא הודיע על התנגדותו 
  .להשתתפות בישיבה

 
 ייחוד ההופעה

' תיקו� מס(
120(  

הוזמ	 אליה מי שזומ	 להתייצב בפני ועדה או ש .126
רשאי להופיע בפניה שלא בנוכחות אחרי$ שאינ$ 

א$ ביקש זאת , חברי הכנסת או נציגי הממשלה
  .מיושב ראש הוועדה

 
 התייצבות�אי

מסירת �או אי
תיקו�  (מידע
  )120' מס

זומ	 אד$ להתייצב בפני ועדה או נדרש   )א( .127
 ולא 123למסור לה מידע לפי הוראות סעי- 

ה הודעה מראש כי חלי$ ולא נמסר, עשה כ	
, 124סייגי$ על מסירת המידע כאמור בסעי- 

רשאית הוועדה להודיע על כ0 לשר או לראש 
הגו- שבאמצעות$ או בידיעת$ נעשה הזימו	 

 . או נדרש המידע
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, בהתראה הולמת מראש, לא הודיע מי שזומ	  )ב(    
, מסירת המידע�התייצבותו או על אי�על אי

, יושב ראש הכנסתבאישור , רשאית הוועדה
לפנות לנציבות שירות המדינה או לגור$ אחר 
, המוסמ0 לדו	 בתלונות בענייני משמעת
, בבקשה להפעיל את סמכות$ כלפי המוזמ	

ואלה יודיעו לוועדה על הפעולות שנקטו 
העתק הפנייה יימסר ג$ לשר או ; בעניי	

  .לראש הגו- כאמור
 

ועדת חקירה פרלמנטרית: שמיניפרק 
1

  
  

ה להקי� הצע
  ועדת 

חקירה 
פרלמנטרית 

   22לפי סעי" 
: יסוד�לחוק

תיקו�  (הכנסת
 )120' מס

כמה חברי , חבר הכנסת שאינו שר או סג	 שר  )א( .128
כנסת או ועדה מוועדות הכנסת רשאי$ להציע 
לכנסת להקי$ ועדת חקירה פרלמנטרית 

על הצעה להקי$ ועדת חקירה ; בנושא מסוי$
) ד(עד ) ב(52 סעי- פרלמנטרית יחולו הוראות

  .כפי שה	 חלות על הצעות לסדר היו$
 

הצעה להקי$ ועדת חקירה פרלמנטרית   )ב(    
שהציעו חברי הכנסת תהיה במסגרת המכסה 

  .99הסיעתית לפי סעי- 
 

הצעה להקי$ ועדת חקירה פרלמנטרית תידו	   )ג(    
בישיבת הכנסת המוקדשת לדיו	 בהצעות חוק 

  .צעות לסדר היו$המובאות לדיו	 מוקד$ ובה
 

                                                 
; יישו$ ומימו	 חוק ביטוח בריאות ממלכתי: �15ועדות חקירה שהוקמו בכנסת ה 1

; )27.6.2001(משק המי$ ; )6.3.2001(סחר בנשי$ ; )1.1.2001(האלימות בספורט 
  ).4.2.2002(תאונות הדרכי$ ; )25.7.2001(כלכליי$ בישראל �הפערי$ החברתיי$

שמירת ; כסי$ של נספי שואהאיתור והשבת נ: �16ועדות חקירה שהוקמו בכנסת ה
גילויי השחיתות בממשל במדינת ; סחר בנשי$; ההגינות ומניעת האלימות בספורט

  .1.2.06 �ו"בשבט התשס' האירועי$ שהתרחשו בעמונה ביו$ ג; ישראל
הסמכת ועדת החוקה , 26.12.06(האזנות סתר : �17ועדות חקירה שהוקמו בכנסת ה

ח מסכ$ הוגש "דו, הסמכת ועדת הכלכלה, 22.1.07(עמלות הבנקי$ ; )חוק ומשפט
התשתית ; )19.2.08(קליטת עובדי$ ערבי$ בשירות הציבורי ; )�19.6.07ב

קליטת$ ; )30.7.08(ועידת התביעות ; )2.7.08 (י במירו	"והתחזוקה של אתר הרשב
  ).30.7.08(בישראל של יוצאי אתיופיה 

י$ בשירות הציבורי העסקת עובדי$ ערב: �18ועדות חקירה שהוקמו בכנסת ה
)24.6.09.(  
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אחד מחברי הכנסת שהציעו להקי$ ועדת   )ד(    
חקירה פרלמנטרית או יושב ראש הוועדה 

ינמק את ההצעה , לפי העניי	, המציעה
במסגרת זמ	 שלא תעלה על עשר דקות ויבקש 

  .להעבירה לוועדת הכנסת
 

, רשאי שר, )ד(אחרי ההנמקה לפי סעי- קט	   )ה(    
, ד שבו הוא מכה	או סג	 שר בענייני המשר

להביע את עמדת הממשלה ביחס להצעה 
במסגרת זמ	 שלא תעלה על עשר דקות 
ולהודיע על הסכמתה או על התנגדותה 

  .להעברת ההצעה לוועדת הכנסת
 

תמכה הממשלה בהעברת ההצעה לוועדת   )ו(    
כאמור בסעי- , הכנסת או לא נקטה עמדה

רשאי אחד מחברי הכנסת הנוכח , )ה(קט	 
, כפי שיקבע יושב ראש הישיבה, הבמליא

להציע להסיר את ההצעה מסדר היו$ ולנמק 
את התנגדותו להצעה במסגרת זמ	 שלא 

קיבל אחד מחברי ; תעלה על שלוש דקות
הכנסת רשות דיבור כדי לנמק את התנגדותו 

יפסיקנו יושב , להצעה א0 בדבריו תמ0 בה
ראש הישיבה ויית	 רשות דיבור לחבר כנסת 

  . להתנגד להצעהאחר המבקש
  

בתו$ הדיו	 תחליט הכנסת א$ להעביר את   )ז(    
ההצעה להקי$ ועדת חקירה פרלמנטרית 
, לוועדת הכנסת או להסירה מסדר היו$

ולעניי	 דחיית ההצבעה יחולו הוראות סעי- 
35.  
  

החליטה הכנסת להסיר את ההצעה מסדר   )ח(    
לא יתקיי$ דיו	 בהצעה זהה או דומה , היו$

לפני שעבר חודש מיו$ החלטת בעיקרה 
אלא א$ כ	 החליט יושב ראש , הכנסת
לבקשת חבר הכנסת המציע או , הכנסת

על קיצור , לפי העניי	, הוועדה המציעה
התקופה האמורה א$ מצא שחל שינוי של 

  .ממש בנסיבות
 



  
  

 141

הדיו� בוועדת 
הכנסת 
בהצעה 

  להקי� ועדת 
חקירה 

פרלמנטרית 
' תיקו� מס(

120( 

הועברה לוועדת הכנסת הצעה להקי$   )1( )א( .129
תכי	 הוועדה , ועדת חקירה פרלמנטרית

הצעה מטעמה להקי$ ועדת חקירה 
, אול$ רשאית היא להביא, פרלמנטרית
המלצה לכנסת להסיר את , בצד הצעתה

הועברו לוועדת ; הנושא מסדר היו$
תכי	 , הכנסת כמה הצעות בנושא דומה

  .הוועדה הצעה אחת מטעמה
 

עדת הכנסת תכי	 את ההצעה בתו0 ו  )2(      
, שלושי$ ימי$ מיו$ שהועברה אליה

  .וימי הפגרה לא יבואו במניי	
 

בהצעת ועדת הכנסת להקי$ ועדת חקירה   )ב(    
סמכויותיה , פרלמנטרית יפורטו הרכבה

ונית	 לכלול בה הוראה , ותפקידיה של הוועדה
בהצעה להקי$ ועדה ; לעניי	 תקופת כהונתה

ידי הסמכת ועדה קבועה יהיה כאמור שלא על 
א$ , חבר הכנסת שהציע להקימה חבר בהרכב

ואול$ מספר חברי ועדת החקירה , ביקש זאת
  .לא יעלה על תשעה

  
ראתה ועדת הכנסת כי הנושאי$ שבסמכות   )ג(    

ועדת החקירה הפרלמנטרית עלולי$ לפגוע 
ביחסי החו. שלה או בעניי	 , בביטחו	 המדינה
שאית היא לכלול בהצעתה ר, כלכלי חיוני שלה

הוראה כי הפרוטוקולי$ של ישיבות הוועדה 
  .יהיו חסויי$

  
חזרה מהצעה 
להקי� ועדת 

חקירה 
 פרלמנטרית

' תיקו� מס(
120( 

חבר הכנסת או ועדה שהציעו להקי$ ועדת   )א( .130
חקירה פרלמנטרית רשאי$ לחזור בה$ 

כל עוד ועדת הכנסת לא סיימה את , מההצעה
  .132 או בסעי- 129 בסעי- דיוניה כאמור

  

הודעה על חזרה מהצעה כאמור בסעי- קט	   )ב(    
תימסר בכתב ליושב ראש הכנסת א$ ) א(

, 128הכנסת טר$ דנה בהצעה כאמור בסעי- 
וליושב ראש ועדת הכנסת א$ ההצעה הועברה 

נמסרה ההודעה ; לוועדה כאמור באותו סעי-
לא , )ד(128לפני הנמקת ההצעה כאמור בסעי- 

  .99תבוא ההצעה במניי	 ההצעות לפי סעי- 
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, יושב ראש הכנסת או יושב ראש ועדת הכנסת  )ג(    
, יודיע לכנסת על החזרה מההצעה, לפי העניי	

וע$ מסירת ההודעה תרד ההצעה מסדר יומה 
יימחק שמו של , היו כמה מציעי$; של הכנסת

  .המציע שחזר בו מרשימת המציעי$
  

הנחה על 
הכנסת  שולח�

 דרי הדיו�וס
בהצעת ועדת 

תיקו�  (הכנסת
  )120' מס

מזכיר הכנסת יניח על שולח	 הכנסת את   )א( .131
הצעת ועדת הכנסת להקי$ ועדת חקירה 

יושב ראש הכנסת יעמיד את ; פרלמנטרית
לכל , ההצעה על סדר יומה של הכנסת

  .המוקד$ למחרת הנחתה על שולח	 הכנסת
  

סת להקי$ הדיו	 האישי בהצעת ועדת הכנ  )ב(    
ועדת חקירה פרלמנטרית ייפתח בהצגת 

וא$ , ההצעה על ידי יושב ראש ועדת הכנסת
יציג , המליצה להסיר את הנושא מסדר היו$

  .ג$ את המלצתה
  

או סג	 שר בענייני המשרד שבו הוא , שר  )ג(    
רשאי להביע את עמדת הממשלה ביחס , מכה	

  . להצעת ועדת הכנסת
  

על , בהצבעה אחת,  הכנסתבתו$ הדיו	 תצביע  )ד(    
הצעת ועדת הכנסת להקי$ ועדת חקירה 

א- א$ הוועדה המליצה להסיר , פרלמנטרית
  .את הנושא מסדר היו$

  
החליטה הכנסת להסיר את הנושא מסדר   )ה(    

  ).ח(128יחולו הוראות סעי- , היו$
  

 חידוש הדיו�
בוועדת 

הכנסת לפני 
תחילת הדיו� 

תיקו�  (בכנסת
 )120' מס

הונחה על שולח	 הכנסת הצעת ועדת הכנסת   )א( .132
רשאית , להקי$ ועדת חקירה פרלמנטרית

ועדת הכנסת לחדש את דיוניה בהצעה כל עוד 
החליטה ועדת ; לא החל הדיו	 בה בכנסת

יודיע על כ0 יושב , הכנסת לחדש את דיוניה
ומזכיר , ראש הוועדה ליושב ראש הכנסת

  .הכנסת יודיע על כ0 לכנסת
 

החליטה ועדת הכנסת לחדש את דיוניה לפי   )ב(    
תכי	 מחדש הצעה מטעמה , )א(סעי- קט	 

בתקופה האמורה , להנחה על שולח	 הכנסת
  ).2)(א(129בסעי- 
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החזרה לוועדת 
הכנסת 

במהל, הדיו� 
תיקו�  (בכנסת

  )120' מס

החל הדיו	 במליאת הכנסת בהצעת ועדת   )א( .133
וכל הכנסת להקי$ ועדת חקירה פרלמנטרית 

רשאי$ יושב ראש , עוד לא החליטה הכנסת
או סג	 שר בענייני , וכ	 שר, ועדת הכנסת

, בש$ הממשלה, המשרד שבו הוא מכה	
להציע לכנסת להחזיר לוועדת הכנסת את 

והכנסת , כולה או עניי	 מסוי$ שבה, ההצעה
  .תחליט על כ0 בהצבעה שתתקיי$ מיד

 
עדת החליטה הכנסת להחזיר את ההצעה לוו  )ב(    

ועדת ; יופסק הדיו	, )א(הכנסת לפי סעי- קט	 
ותכי	 אותה , הכנסת תדו	 בהצעה או בעניי	

בתקופה , מחדש להנחה על שולח	 הכנסת
  ).2)(א(129האמורה בסעי- 

  
חילופי חבר 
ועדת חקירה 
פרלמנטרית 
 ומילוי מקו�

' תיקו� מס(
120(  

נתפנה מקומו של חבר ועדת חקירה   )א( .134
ת חבריה בחרה ועדת הכנסת פרלמנטרית שא

או החליטה סיעה על חילופי חבר מטעמה 
תבחר ועדת הכנסת , בוועדת חקירה כאמור

הוראות אלה יחולו ג$ ; חבר אחר במקומו
  .לעניי	 יושב ראש ועדת החקירה

  
יושב ראש ועדת הכנסת יודיע לכנסת מיהו   )ב(    

וחברותו תהיה בתוק- , חבר הוועדה החדש
  .ה לכנסתמעת מסירת ההודע

  
לחבר ועדת חקירה פרלמנטרית לא ימונה   )ג(    

ולעניי	 , 103ממלא מקו$ קבוע לפי סעי- 
מילוי מקומו באופ	 ארעי יחולו הוראות סעי- 

104.  
  

סמכויותיה 
של ועדת 
חקירה 

פרלמנטרית 
והנחת דוח על 
 שולח� הכנסת

' תיקו� מס(
120(  

ת לוועדת חקירה פרלמנטרית יהיו הסמכויו  )א( .135
הנתונות לוועדה קבועה בכל הנוגע לסדרי 

ככל , לזימו	 לוועדה ולקבלת מידע, דיו	
  .שהכנסת לא קבעה אחרת

 



  
  

 144

ועדת חקירה פרלמנטרית תניח על שולח	   )ב(    
הכנסת דוח המפרט את פעולותיה 

, א$ היתה, בצירו- עמדת מיעוט, ומסקנותיה
  .והיא רשאית להניח דוח ביניי$

  
 הכנסת רשאי להחליט כי יושב ראש  )1(  )ג(    

הכנסת תקיי$ דיו	 אישי בדוח שהניחה 
ועדת חקירה פרלמנטרית על שולח	 

לכל המוקד$ למחרת הנחתו , הכנסת
  .על שולח	 הכנסת

  
החליט יושב ראש הכנסת כאמור   )2(      

יפתח יושב ראש ועדת , )1(בפסקה 
החקירה הפרלמנטרית את הדיו	 ורשאי 

מורה במסגרת הזמ	 הא, הוא לסכמו
הסיעות רשאיות להגיש ; )3(29בסעי- 

הצעות החלטה לסיכו$ הדיו	 כאמור 
ועל החלטה שהתקבלה , )ג(56בסעי- 

  ).ד(56יחולו הוראות סעי- 
  

ועדת חקירה פרלמנטרית תחדל לכה	   )א( .136
  :בהתקיי$ אחד מאלה

  

סיו� הכהונה 
של ועדת 
חקירה 

פרלמנטרית 
והארכת 
תיקו�  (כהונה

  )120' מס

הסתיימה תקופת כהונתה של הכנסת   )1(    
  ;שבה מונתה

 
הסתיימה התקופה שקבעה הכנסת   )2(      

לכהונתה של ועדת החקירה 
  ;הפרלמנטרית

 
ועדת החקירה הפרלמנטרית הודיעה   )3(      

לכנסת על סיו$ עבודתה והניחה דוח על 
  ;)ב(135שולח	 הכנסת כאמור בסעי- 

 
ת לפי הצעת ועד, הכנסת החליטה  )4(      

, החקירה הפרלמנטרית או ועדת הכנסת
על סיו$ כהונתה של ועדת החקירה 

  .ובמועד שתקבע
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לפי הצעת ועדת הכנסת ולפי בקשה , הכנסת  )ב(    
רשאית , של ועדת החקירה הפרלמנטרית

להארי0 את תקופת הכהונה של ועדת 
ולא , לתקופה שתקבע, א$ נקבעה, החקירה

  .יאוחר מתו$ כהונתה של אותה כנסת
  
  

  האתיקהועדת הוראות לעניי� : תשיעיפרק 
  

ראש הכנסת לא ימנה כחבר בוועדת  יושב  )א( .137
שהתקיי$ בו האמור  את מיהאתיקה 
  ).א(3שבסעי- ) 2(רישה או ) 1(בפסקאות 

 

סייגי� 
, למינוי

השעיה 
והעברה 

מכהונה של 
חבר ועדת 

האתיקה לפי 
ד 13סעי" 
לחוק 

 החסינות
' תיקו� מס(

120( 

התקיי$ בחבר ועדת האתיקה האמור בפסקה   )ב(  
ראש   יושברשאי, )א(3רישה שבסעי- ) 1(

; וועדת האתיקהו מכהונה בהכנסת להשעות
ההשעיה תסתיי$ ע$ מת	 פסק די	 סופי 
המזכה אותו או שאינו קובע שיש ע$ העבירה 

וא$ נקבע שתהיה לו חסינות בפני די	 , קלו	
ה  ע$ תו$ תקופת כהונתה של אות�פלילי 
והכל א$ לא קבע יושב ראש הכנסת , כנסת

יושב ראש הכנסת ימנה ; תקופה קצרה יותר
חבר כנסת אחר שיכה	 בוועדת האתיקה 

וע$ תו$ תקופת ההשעיה , בתקופת ההשעיה
יחליט א$ חבר הכנסת שהושעה ימשי0 לכה	 

  .בוועדה או יוחל- בחבר אחר
  

במהל0 כהונתה  ועדת האתיקההורשע חבר   )ג(    
בפסק די	 סופי בעבירה ה כנסת של אות
  .ועדת האתיקהוביחדל לכה	 , פלילית
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  שדולות חברי הכנסת וקבוצות ידידות : 'חלק ט
  פרלמנטריות�בי�

  
שדולות חברי 

   1הכנסת
' תיקוני� מס(

120� ו118( 

חבר הכנסת שאינו שר או סג	 שר רשאי לייסד   )א( .138
ר בשדולה שדולה של חברי כנסת ולהיות חב

שדולות ; בהתא$ להוראות סעי- זה, כאמור
יפעלו בתקופת כהונתה של הכנסת שבה 

  .הוקמו
  

חבר הכנסת שייסד שדולה יודיע למזכיר   )ב(    
הכנסת בכתב על הקמת השדולה ועל חברי 

מזכיר הכנסת יפרס$ ; הכנסת החברי$ בה
באתר האינטרנט של הכנסת רשימה של 

  .מזמ	 לזמ	ויעדכנה , השדולות וחבריה	
  

לעניי	 " שדולת חברי הכנסת"שדולה תיקרא   )ג(    
ולא יהיה חבר בה מי שאינו חבר , מסוי$
  .הכנסת

  
שדולה רשאית לקיי$ את ישיבותיה במשכ	   )ד(    

  .הכנסת
  

שדולה אינה גו- של הכנסת ולא תציג את   )ה(    
עצמה כגו- של הכנסת אלא כשדולה של חברי 

  �ובכלל זה , הכנסת
  

במסמכי$ של השדולה או של אד$   )1(      
הפועל מטעמה שאינו חבר הכנסת לא 

  ;ייעשה שימוש בסמל הכנסת
  

הזמנת עובד המדינה לישיבות   )2(      
השדולה תיעשה באמצעות השר 

תו0 ציו	 , הממונה או בידיעתו
העובדה שהעובד אינו מחויב להיענות 

  ;להזמנה
  

                                                 
 יחולו ג$ על שדולות חברי הכנסת שהוקמו לפני תחילתו של 138הוראות סעי-  1

  .118' מסתיקו	 
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 ,השדולה לא תקבל תקציב מהכנסת  )3(      
ול$ מותר לחבריה לעשות שימוש וא

בתקציב השנתי העומד לרשות$ לפי 
 הענקות(חלטת שכר חברי הכנסת ה

  לצורכי�2001א"התשס, )ותשלומי$
בכפו- להוראות ההחלטה , השדולה
  .האמורה

  
יושב ראש הכנסת רשאי להורות על שינוי   )ו(    

שמה של שדולה א$ יש בש$ כדי להטעות או 
  .כדי לפגוע בכבוד הכנסת

  
יושב ראש הכנסת רשאי להורות על הפסקת   )ז(    

פעילותה של שדולה א$ יש במטרותיה או 
  :אחד מאלה, במפורש או במשתמע, במעשיה

  
שלילת קיומה של מדינת ישראל   )1(      

  ;כמדינה יהודית ודמוקרטית
  

  ;הסתה לגזענות  )2(      
  

של מדינת , תמיכה במאבק מזוי	  )3(      
נגד מדינת , רוראויב או של ארגו	 ט

  ;ישראל
  

  .פגיעה בכבוד הכנסת  )4(      
  

קבוצות 
  ידידות 

�בי�
 1פרלמנטריות

' תיקוני� מס(
120� ו118(  

מבי	 חברי הכנסת , יושב ראש הכנסת ימנה  )א( .139
יושבי ראש , שאינ$ שרי$ או סגני שרי$

 �בסעי- זה (פרלמנטריות �קבוצות ידידות בי	
החליפ$ בכל והוא רשאי ל, )ותקבוצות ידיד

  . עת
  

 

                                                 
לפני שפעלו פרלמנטריות � יחולו ג$ על קבוצות ידידות בי	139הוראות סעי-  1

  .118'  מסתחילתו של תיקו	
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קבוצות ידידות יפעלו בתקופת כהונתה של   )ב(    
הכנסת שבה הוקמו ויקיימו קשרי$ ע$ 

חברי פרלמנט וקבוצות ידידות , פרלמנטי$
מקבילות באמצעות אג- קשרי חו. של 

  .הכנסת
  

חברי כנסת שאינ$ שרי$ או סגני שרי$   )ג(    
המעונייני$ להצטר- לקבוצת ידידות כחברי$ 

עו על כ0 למנהל אג- קשרי חו. של יודי
והוא יפרס$ באתר האינטרנט של , הכנסת

, הכנסת רשימה של קבוצות הידידות וחבריה	
  .מזמ	 לזמ	ויעדכנה 

  
�ארגוני� בי�

  1לאומיי�
' תיקוני� מס(

120� ו118(  

יושב ראש הכנסת ימנה את חברי הכנסת שייצגו את   .140
רה או לאומיי$ שהכנסת חב�הכנסת בארגוני$ בי	

ובמקרי$ מיוחדי$ הוא רשאי למנות , משקיפה בה$
  .נציג כאמורלחבר כנסת המכה	 כשר או כסג	 שר 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                 
טריות ושל נציגי הכנסת פרלמנ�מינויי$ של יושבי ראש קבוצות ידידות בי	 1

 יעמדו בתוקפ$ ג$ 118' מסלאומיי$ שנעשו לפני תחילתו של תיקו	 �בארגוני$ בי	
  .אחרי תחילתו
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  תקנו� הכנסת: 'חלק י
  

  תקדימי� ופירושי�: פרק ראשו�
  

קביעת 
תקדימי� 

' תיקו� מס(
120(  
  

שאלה הנוגעת לדיוני הכנסת שאי	 לה הוראה  .141
והחלטתה , יט בה ועדת הכנסתתחל, בתקנו	 זה

תהיה תקדי$ מחייב כל עוד לא תוק	 תקנו	 זה 
  .באותו עניי	

  
 הסטיי

מהתקנו� 

והתקדימי�
1
 

' תיקו� מס(
120(  

הכנסת לא תדו	 בשו$ עניי	 בצורת דיו	 החורגת  .142
אלא א$ כ	 , מהוראות תקנו	 זה או מהתקדימי$

דנה ועדת הכנסת והחליטה על כ0 בהסכמת כל 
החלטה כאמור ; הוועדה שהשתתפו בהצבעהחברי 

  .לא תהיה תקדי$ מחייב
  

פירוש התקנו� 
 והתקדימי�

' תיקו� מס(
120(  

התעורר בשעת הדיו	 במליאת הכנסת ספק   )א( .143
בפירוש הוראה מהוראות תקנו	 זה או 

יכריע יושב ראש הישיבה , התקדימי$
  .והכרעתו באותה ישיבה תהיה מחייבת

 

                                                 
בהצעת אי אמו	 ) והצבעה בעקבותיו(החלטת ועדת הכנסת לקיי$ דיו	 ) 1( 1

לפיכ0 היתה ועדת הכנסת מוסמכת ". צורת הדיו	"היא עני	 של , לממשלה בו ביו$
של התקנו	 ) ב(35תו0 סטיה מסעי- ,  של התקנו	148לפי סעי- , להחליט על כ0

  ).'שר המשפטי$ ואח' שמואל קניאל נ'  פרופ148/73. "בג(
בה רק באות$ נושאי$ אשר  הכנסת יכולה לנהוג לפי הנוהג והנוהל המקובלי$) "2(

סטייה "אשר כותרתו ,  לתקנו	148סעי- . לא מצאו ביטוי מפורש בתקנו	 הכנסת
כי הכנסת לא תדו	 בשו$ עניי	 בצורת דיו	 החורגת , קובע, "	 והתקדימי$מהתקנו

. אלא א$ כ	 דנה והחליטה על כ0 ועדת הכנסת, מהוראות התקנו	 או מהתקדימי$
, בכל הנוגע לסטייה מצורת הדיו	 נקבעו תחומי הסטייה המותרי$, משמע

. ל ועדת הכנסתונדרשת בכל הנוגע לצורת הדיו	 החלטה ש, בתו0 התקנו	, מפורשות
שאי	 , ג$ בעניי	 קביעת תקדימי$ בנושאי$. אי	 החלטה כאמור במקרה שלפנינו

הפועל ).  לתקנו	147סעי- (נדרשת החלטה של ועדת הכנסת , לגביה$ הוראה בתקנו	
 ואפילו בי	 כל �כי הסכמה בי	 הסיעות הגדולות , היוצא מ	 האמור לעיל הוא

 1179/90. "בג" (.הוראה מפורשת של התקנו	 איננה יכולה לבוא במקו$ �הסיעות 
  ).ר הכנסת"מקו$ יו�ממלא' התנועה לזכויות האזרח ולשלו$ נ, צ"סיעת ר
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 ימי$ מיו$ 15בתו0 , סת רשאיכל חבר כנ  )ב(    
לערער על הפירוש שנית	 על ידי יושב , הישיבה

, בפני ועדת הפירושי$, ראש הישיבה
המורכבת מיושב ראש הכנסת ושמונה חברי 

שתבחר , שאינ$ שרי$ או סגני שרי$, הכנסת
  .ועדת הכנסת

  
חבר הכנסת המערער יוזמ	 להציג את עמדתו   )ג(    

 המערער חבר היה; בפני ועדת הפירושי$
תבחר ועדת הכנסת חבר , בוועדת הפירושי$

  .אחר במקומו לדיו	 בערעורו
  

; החלטת ועדת הפירושי$ תהיה סופית  )ד(    
  .ההחלטה תונח על שולח	 הכנסת

  
  

  תיקו� תקנו� הכנסת: שניפרק 
  

ג	 שר רשאי חבר הכנסת שאינו שר או ס  )א( .144
להגיש הצעה לתיקו	 תקנו	 זה ליושב ראש 

  .ועדת הכנסת
 

הדיו� בוועדת 
הכנסת 
בתיקו� 
 התקנו�

' תיקו� מס(
ועדת הכנסת תחליט א$ להכי	 את ההצעה   )ב(   )120

לש$ הבאתה לאישור הכנסת או להסירה 
  .מסדר יומה

  
הצעה לתיקו	 התקנו	 שהכינה ועדת הכנסת   )ג(    

, בצירו- דברי הסבר, תונח על שולח	 הכנסת
, 	 שר רשאי$וכל חבר כנסת וכ	 שר או סג

להגיש ליושב ראש ועדת ,  ימי14$בתו0 
  .הכנסת השגה בכתב על התיקו	 המוצע

  
ועדת הכנסת תדו	 בהשגות שהוגשו ובסיו$   )ד(    

תניח שוב על שולח	 הכנסת את , דיוניה
, ההצעה לתיקו	 התקנו	 בנוסח שקיבלה

השגה , ואול$; בצירו- ההשגות שדחתה
 לא השוללת את ההצעה לתיקו	 התקנו	

א0 תצור- להצעת התיקו	 שתונח על , תידו	
  .שולח	 הכנסת
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ועדת הכנסת רשאית לחדש את דיוניה בהצעה   )ה(    
לתיקו	 התקנו	 ג$ לאחר שהונחה על שולח	 

החליטה ; וכל עוד לא החל הדיו	 בה, הכנסת
יודיע על כ0 יושב , ועדת הכנסת לעשות כ	

הוועדה תכי	 מחדש את ; ראש הוועדה לכנסת
צעת התיקו	 ויחולו הוראות סעיפי$ קטני$ ה
  .או תחליט להסירה מסדר יומה, )ד(�ו) ג(

  
הדיו� במליאה 

בתיקו� 
 התקנו�

' תיקו� מס(
120(  

יושב ראש ועדת הכנסת יציג את הצעת   )א( .145
ויציי	 א$ הוגשו , הוועדה לתיקו	 התקנו	

  .השגות להצעה
 

חבר הכנסת שהגיש את ההצעה לתיקו	   )ב(    
קנו	 רשאי לנמקה במסגרת זמ	 שלא תעלה הת

 חבר �וא$ היו כמה מציעי$ , על שלוש דקות
ובהיעדר , הכנסת שעליו הסכימו המציעי$

חבר הכנסת הראשו	 שהגיש את  �הסכמה 
  .ההצעה

  
יחולו , צורפו להצעה לתיקו	 התקנו	 השגות  )ג(    

כפי , )ד(�ו) ב(90לעניי	 הנמקת	 הוראות סעי- 
  .תייגויות להצעת חוקשה	 חלות על הס

  
צורפו להצעה לתיקו	 התקנו	 הוגשו או לא לא   )ד(    

, על ההצעה, בלא דיו	, תצביע הכנסת, השגות
יחולו על , צורפו השגות; בהצבעה אחת

, )ז(�ו) 3(�ו) 1)(ו(90ההצבעה הוראות סעי- 
  .בשינויי$ המחויבי$

  
החל הדיו	 במליאת הכנסת בהצעה לתיקו	   )ה(    

רשאי$ , ל עוד לא החליטה הכנסתהתקנו	 וכ
, וכ	 שר או סג	 שר, יושב ראש ועדת הכנסת

להציע לכנסת להחזיר לוועדת , בש$ הממשלה
כולה או , הכנסת את ההצעה לתיקו	 התקנו	

והכנסת תחליט על כ0 , עניי	 מסוי$ שבה
  .בהצבעה שתתקיי$ מיד

  

 



  
  

 152

החליטה הכנסת להחזיר את ההצעה לוועדת   )ו(    
; יופסק הדיו	, )ה( בסעי- קט	 הכנסת כאמור

ותכי	 , ועדת הכנסת תדו	 בהצעה או בעניי	
וא$ , אותה מחדש להנחה על שולח	 הכנסת

 הוועדה רשאית ג$ �הוחזרה ההצעה כולה 
  .להחליט להסירה מסדר היו$

  
תחילת תוק" 

   ופרסו�
' תיקו� מס(

120( 

תחילתו של תיקו	 תקנו	 זה ע$ אישורו על ידי   )א( .146
אלא א$ כ	 נקבע בו מועד מאוחר , סתהכנ
  .יותר

 
 ברשומות את נוסח יושב ראש הכנסת יפרס$  )ב(    

  .התיקו	 שהתקבל
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  1החלטת ועדת הכנסת בדבר שעת שאלות
  

שעת  קיו$
 שאלות

תקיי$ , במועד שיקבע יושב ראש הכנסת, מדי שבוע .1
אש הממשלה או לשר המופנות לר, הכנסת שעת שאלות

  .אחר כפי שיקבע היושב ראש
 

הגשת 
 שאלות

חתומה , שאלה תוגש למזכירות הכנסת בכתב )א( .2
וכ	 באמצעות הדואר , בידי חבר הכנסת השואל

'  ביו$ ב10:00לא יאוחר משעה , האלקטרוני
   .קיו$ שעת השאלותשבועיי$ לפני , בשבוע

 
ברו  שאלות שיועעשרנשיאות הכנסת תבחר   )ב(    

לשר הנשאל כדי שישיב עליה	 בשעת מראש 
כ	 תקבע נשיאות הכנסת נושאי$ ; השאלות

המצויי$ בסמכותו של השר שלגביה$ יוכל 
; )ג(להישאל בשעת השאלות כאמור בסעי- קט	 

החלטות נשיאות הכנסת יועברו למזכירות 
  .הממשלה ללא דיחוי

  
יאפשר יושב , )א(בנוס- לשאלות לפי סעי- קט	  )ג(    

לעשרה , במהל0 שעת השאלות, ראש הישיבה
 לשאול , הנוכחי$ במליאה, או יותרחברי כנסת

בנושא , שאלה שלא נמסרה לשר מראש
מהנושאי$ שעליה$ החליטה נשיאות הכנסת 

  ).ב(כאמור בסעי- קט	 
 

ואל שאלה ישאל חבר הכנסת הש, במהל0 שעת השאלות .3 סדרי הדיו	 
 הנשאל ישיב השר, אחת במסגרת זמ	 של דקה אחת

  .וחוזר חלילה, במסגרת זמ	 של שתי דקות
 

תחולת 
סעיפי 
 התקנו	

) ב(161על שאלות לפי החלטה זו יחולו הוראות סעיפי$  .4
  .בשינויי$ המחויבי$,  לתקנו	 הכנסת�165 ו162, רישה

 
החלפת 
 החלטה

החלטה זה מחליפה את החלטת ועדת הכנסת בדבר  .5
 בנובמבר 17(ח "שנז בחשו	 הת"שעת שאלות מיו$ י

1997.( 

                                                 
  .)2007 בדצמבר 4(ח "ד בכסלו התשס"כמיו$  1
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  1החלטת ועדת הכנסת בדבר שעת שאלות
 

, , , , יושב ראש הכנסת רשאי להודיע לכנסת על קיום שעת שאלות ביום מסויםיושב ראש הכנסת רשאי להודיע לכנסת על קיום שעת שאלות ביום מסויםיושב ראש הכנסת רשאי להודיע לכנסת על קיום שעת שאלות ביום מסויםיושב ראש הכנסת רשאי להודיע לכנסת על קיום שעת שאלות ביום מסוים
 נושאים בתחום  נושאים בתחום  נושאים בתחום  נושאים בתחום 4444    ----    2222עוד יקבע היושב ראש עוד יקבע היושב ראש עוד יקבע היושב ראש עוד יקבע היושב ראש . . . . המופנות לשר שיקבע היושב ראשהמופנות לשר שיקבע היושב ראשהמופנות לשר שיקבע היושב ראשהמופנות לשר שיקבע היושב ראש

לגבי כל אחד מהנושאים יקבע היושב לגבי כל אחד מהנושאים יקבע היושב לגבי כל אחד מהנושאים יקבע היושב לגבי כל אחד מהנושאים יקבע היושב . . . . אחריות השר שסביבם יתמקדו השאלותאחריות השר שסביבם יתמקדו השאלותאחריות השר שסביבם יתמקדו השאלותאחריות השר שסביבם יתמקדו השאלות
עד שיחליט היושב עד שיחליט היושב עד שיחליט היושב עד שיחליט היושב , , , , וחוזר חלילהוחוזר חלילהוחוזר חלילהוחוזר חלילה, , , , ראש שואל שישאל שאלה אחת והשר ישיבראש שואל שישאל שאלה אחת והשר ישיבראש שואל שישאל שאלה אחת והשר ישיבראש שואל שישאל שאלה אחת והשר ישיב

, , , , במסגרת של עד דקה אחתבמסגרת של עד דקה אחתבמסגרת של עד דקה אחתבמסגרת של עד דקה אחת    שאלה תהיהשאלה תהיהשאלה תהיהשאלה תהיה. . . . ראש לעבור לנושא הבא אחריוראש לעבור לנושא הבא אחריוראש לעבור לנושא הבא אחריוראש לעבור לנושא הבא אחריו
, , , , השר רשאי להמציא לחבר הכנסת בכתבהשר רשאי להמציא לחבר הכנסת בכתבהשר רשאי להמציא לחבר הכנסת בכתבהשר רשאי להמציא לחבר הכנסת בכתב. . . .  דקות דקות דקות דקות2222והתשובה במסגרת של עד והתשובה במסגרת של עד והתשובה במסגרת של עד והתשובה במסגרת של עד 

    . . . . תשובה או השלמות לתשובתו שבעל פהתשובה או השלמות לתשובתו שבעל פהתשובה או השלמות לתשובתו שבעל פהתשובה או השלמות לתשובתו שבעל פה, , , , בתוך שבועבתוך שבועבתוך שבועבתוך שבוע
    

    42424242----  ו  ו  ו  ו39393939, , , , רישהרישהרישהרישה) ) ) ) בבבב((((38383838חולו הוראות הסעיפים חולו הוראות הסעיפים חולו הוראות הסעיפים חולו הוראות הסעיפים על השאלות בהחלטה האמורה יעל השאלות בהחלטה האמורה יעל השאלות בהחלטה האמורה יעל השאלות בהחלטה האמורה י
ז בתמוז ז בתמוז ז בתמוז ז בתמוז """"וכן החלטת ועדת הכנסת מיום יוכן החלטת ועדת הכנסת מיום יוכן החלטת ועדת הכנסת מיום יוכן החלטת ועדת הכנסת מיום י, , , , בשינויים המתחייביםבשינויים המתחייביםבשינויים המתחייביםבשינויים המתחייבים, , , , לתקנוןלתקנוןלתקנוןלתקנון
    . . . . 1997199719971997 ביולי  ביולי  ביולי  ביולי 22222222    ----ז ז ז ז """"התשנהתשנהתשנהתשנ
                     

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
 

                                                 
ד בכסלו "כמיו$  בוטלה בהחלטה � 17.11.1997 �ח "ז בחשו	 התשנ"מיו$ י 1

  ).2007 בדצמבר 4(ח "התשס
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  1החלטת ועדת הכנסת בנושא שאילתות מהירות
 
ובמסגרת ובמסגרת ובמסגרת ובמסגרת בתאום עם הממשלה בתאום עם הממשלה בתאום עם הממשלה בתאום עם הממשלה , , , , יושב ראש הכנסת יקבעיושב ראש הכנסת יקבעיושב ראש הכנסת יקבעיושב ראש הכנסת יקבע ))))אאאא(((( ....1111

מועדים בהם יענו חברי הממשלה על מועדים בהם יענו חברי הממשלה על מועדים בהם יענו חברי הממשלה על מועדים בהם יענו חברי הממשלה על , , , , ישיבות הכנסתישיבות הכנסתישיבות הכנסתישיבות הכנסת
    ....שאילתות מהירות שיציגו בפניהם חברי הכנסתשאילתות מהירות שיציגו בפניהם חברי הכנסתשאילתות מהירות שיציגו בפניהם חברי הכנסתשאילתות מהירות שיציגו בפניהם חברי הכנסת

 
בכל ישיבת שאילתות מהירות ישתתפו לפחות שבעה בכל ישיבת שאילתות מהירות ישתתפו לפחות שבעה בכל ישיבת שאילתות מהירות ישתתפו לפחות שבעה בכל ישיבת שאילתות מהירות ישתתפו לפחות שבעה         ))))בבבב((((        

ובלבד שכל אחד מהשרים ישתתף בישיבה כאמור ובלבד שכל אחד מהשרים ישתתף בישיבה כאמור ובלבד שכל אחד מהשרים ישתתף בישיבה כאמור ובלבד שכל אחד מהשרים ישתתף בישיבה כאמור , , , , מהשריםמהשריםמהשריםמהשרים
    ....אחת לחודש לפחותאחת לחודש לפחותאחת לחודש לפחותאחת לחודש לפחות

        
ישתתף גם ישתתף גם ישתתף גם ישתתף גם , , , , ובמועד שתואם עמוובמועד שתואם עמוובמועד שתואם עמוובמועד שתואם עמו, , , , אחת לחודש וחצי לפחותאחת לחודש וחצי לפחותאחת לחודש וחצי לפחותאחת לחודש וחצי לפחות        ))))גגגג((((        

ראש הממשלה בישיבת שאילתות מהירות ויענה על שאילתות ראש הממשלה בישיבת שאילתות מהירות ויענה על שאילתות ראש הממשלה בישיבת שאילתות מהירות ויענה על שאילתות ראש הממשלה בישיבת שאילתות מהירות ויענה על שאילתות 
    ....מופנות אליו או אל השרים האחריםמופנות אליו או אל השרים האחריםמופנות אליו או אל השרים האחריםמופנות אליו או אל השרים האחרים

        
חבר הכנסת המבקש להציג שאילתה מהירה לראש הממשלה או חבר הכנסת המבקש להציג שאילתה מהירה לראש הממשלה או חבר הכנסת המבקש להציג שאילתה מהירה לראש הממשלה או חבר הכנסת המבקש להציג שאילתה מהירה לראש הממשלה או  ....2222

לאחד השרים רשאי להגישה למזכירות הכנסת לשם העברתה  לאחד השרים רשאי להגישה למזכירות הכנסת לשם העברתה  לאחד השרים רשאי להגישה למזכירות הכנסת לשם העברתה  לאחד השרים רשאי להגישה למזכירות הכנסת לשם העברתה  
; ; ; ;  שעות לפחות לפני מועד הישיבה שעות לפחות לפני מועד הישיבה שעות לפחות לפני מועד הישיבה שעות לפחות לפני מועד הישיבה48484848, , , , למזכירות הממשלהלמזכירות הממשלהלמזכירות הממשלהלמזכירות הממשלה

ועברו מראש לממשלה יהוו לפחות שני שלישים ועברו מראש לממשלה יהוו לפחות שני שלישים ועברו מראש לממשלה יהוו לפחות שני שלישים ועברו מראש לממשלה יהוו לפחות שני שלישים השאילתות שההשאילתות שההשאילתות שההשאילתות שה
    ....משאילתות המהירות באותו דיוןמשאילתות המהירות באותו דיוןמשאילתות המהירות באותו דיוןמשאילתות המהירות באותו דיון

         
הזמן העומד הזמן העומד הזמן העומד הזמן העומד ; ; ; ; משך הדיון בשאילתות המהירות לא יעלה שעה וחצימשך הדיון בשאילתות המהירות לא יעלה שעה וחצימשך הדיון בשאילתות המהירות לא יעלה שעה וחצימשך הדיון בשאילתות המהירות לא יעלה שעה וחצי        ....3333

הזמן העומד הזמן העומד הזמן העומד הזמן העומד ; ; ; ; לרשותו של חבר הכנסת השואל לא יעלה על דקהלרשותו של חבר הכנסת השואל לא יעלה על דקהלרשותו של חבר הכנסת השואל לא יעלה על דקהלרשותו של חבר הכנסת השואל לא יעלה על דקה
לרשותו של ראש הממשלה או השר המשיב לא יעלה על שתי דקות לרשותו של ראש הממשלה או השר המשיב לא יעלה על שתי דקות לרשותו של ראש הממשלה או השר המשיב לא יעלה על שתי דקות לרשותו של ראש הממשלה או השר המשיב לא יעלה על שתי דקות 

יורה לו יורה לו יורה לו יורה לו , , , , דובר את זמן הדיבור המוקצב לודובר את זמן הדיבור המוקצב לודובר את זמן הדיבור המוקצב לודובר את זמן הדיבור המוקצב לועבר העבר העבר העבר ה; ; ; ; לכל שאילתהלכל שאילתהלכל שאילתהלכל שאילתה
יושב ראש הישיבה לחזור למקומו ויסגור את המיקרופון בו הוא יושב ראש הישיבה לחזור למקומו ויסגור את המיקרופון בו הוא יושב ראש הישיבה לחזור למקומו ויסגור את המיקרופון בו הוא יושב ראש הישיבה לחזור למקומו ויסגור את המיקרופון בו הוא 

    ....מדברמדברמדברמדבר
        

    . . . . החלטה זו תעמוד בתוקפה חצי שנה מיום קבלתההחלטה זו תעמוד בתוקפה חצי שנה מיום קבלתההחלטה זו תעמוד בתוקפה חצי שנה מיום קבלתההחלטה זו תעמוד בתוקפה חצי שנה מיום קבלתה        ....4444
        

החלטה זו מחליפה את החלטת ועדת הכנסת בנושא שאילתות החלטה זו מחליפה את החלטת ועדת הכנסת בנושא שאילתות החלטה זו מחליפה את החלטת ועדת הכנסת בנושא שאילתות החלטה זו מחליפה את החלטת ועדת הכנסת בנושא שאילתות         ....5555
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  ני נוהליהחלטות בעני
 

    לתקנו� הכנסת147� ו131לפי סעיפי� החלטת ועדת הכנסת 
 סדרי דיו� לעני� הארכת חוק דחיית שירות לתלמידי בדבר

  ")חוק טל ("2002�ב"תשסה, ישיבות שתורת� אומנות�
  

  :רקע
, דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורת$ אומנות$ לחוק 16סעי- 
להארי0 , בהחלטה, קובע כי הכנסת רשאית)  החוק�להל	 ( �2002ב"סהתש

החוק ( שני$ כל אחת 5את תוקפו של החוק לתקופות נוספות שלא יעלו על 
  .1))2007 באוגוסט 1(ז "ז באב התשס"המקורי יעמוד בתוקפו עד ליו$ י

  
לבקשת , החליטה הכנסת) 2007 בינואר 31(ז "ב בשבט התשס"ביו$ י

יל על ועדת החו. והביטחו	 לגבש המלצה שתובא להכרעת להט, הממשלה
 . הכנסת

  
  :סדרי הדיו�

או חבר הוועדה שהוא מינה לש$ , יושב ראש ועדת החו. והביטחו	  .1
  .יציג את הצעת הוועדה, כ0

  . דקות לכל חבר הכנסת3 במסגרת זמ	 של �יתקיי$ דיו	 אישי   .2
  .. והביטחו	ההצבעה תהיה בעד או נגד הצעת ועדת החו  .3
 יואר0 תוק- החוק בתקופה שהוצעה על �א$ היה רוב בעד ההצעה   .4

  .ידי ועדת החו. והביטחו	
ואול$ לבקשת ,  לא יואר0 תוקפו של החוק�א$ לא היה רוב להצעה   .5

, בתו0 תקופת תוקפו של החוק, תכי	 ועדת החו. והביטחו	, הממשלה
, ) הצעה נוספת�להל	 (הצעה נוספת להארכת התוק- של החוק 

  .3 עד 1ויחולו לגביה הוראות סעיפי$ 
 יואר0 תוק- החוק בתקופה שהוצעה �א$ היה רוב להצעה הנוספת   .6

  .על ידי ועדת החו. והביטחו	
ואול$ ,  לא יואר0 תוקפו של החוק�א$ לא היה רוב להצעה הנוספת   .7

 או חבר הוועדה שהוא מינה, רשאי יושב ראש ועדת החו. והביטחו	
כתקופת ,  חודשי�6$להציע לכנסת כי תוק- החוק יואר0 ב, לש$ כ0
 יואר0 תוק- �וא$ היה רוב בעד , ההצבעה תתקיי$ מיד; היערכות
  . לא יואר0 תוקפו של החוק�לא היה רוב להצעה ;  חודשי�6$החוק ב

  
  

  ז"ג בתמוז התשס"כ
 )2007 ביולי 9(

  כ יעקב מרגי "ח
 יושב ראש זמני לוועדת הכנסת

                                                 
 אישרה הכנסת את המלצת ועדת החו. והביטחו	 להארי0 את תוקפו 18.7.07ביו$  1

  .  שני�5$של החוק ב
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  1באת אמנות לעיו� חברי הכנסת לפני אישרור�ה  
  

אשרור אמנות 
  בינלאומיות

שר המבקש להגיש הצעה להחלטה בדבר  )א( .6
בינלאומית יעביר למזכיר  אשרור אמנה

לפחות עשרה עותקי$ , הכנסת שבועיי$ קוד$
מנוסח האמנה ומעיקריה המתורגמי$ 

על מנת שזה יביא$ לידיעת חברי , לעברית
,  א$ לדעת השר המגישזולת, הכנסת

נמנעת , הסכמת שר החו. ושר המשפטי$וב
המצאת עותקי האמנה לכנסת מטעמי דחיפות 

  .או סודיות
 

                                                 
  .5.4.2009שאושר ביו$  �32המתו0 תקנו	 עבודת הממשלה ) א( 1
פרקליט העותר לא הצליח להראות קיומה של נורמה משפטית מחייבת ) 1)(ב(

אופי מדיני שנערכו בי	 מדינת ישראל וגופי$ המתנה תקפ$ של הסכמי$ בעלי 
  ;באישורה המוקד$ של הכנסת, אחרי$ במישור המשפט הבינלאומי

ג$ לא הוכח קיומה של נורמה מנהגית המחייבת קבלת אישורה של הכנסת ) 2(
 סג	 יושב 5934/95. "בג) ('אוסלו ב( להסכמי$ מסוג ההסכ$ נשוא העתירה מראש

  ).טר$ פורס$,  הממשלהראש' ראש הכנסת שילנסקי נ
 לה לממשלה ראויכי , או המוסכמה החוקתית מבססי$ את הקביעה, הנוהג) 1) (ג(

  .להביא הסכמי$ מדיניי$ בפני הכנסת
 הפכו בטר�יובאו לכנסת , להבדיל מהסכמי$ אחרי$, ראוי כי חוזי שלו$) 2(
הסכ$ העיתוי המדויק ייגזר מ	 הנסיבות המיוחדות של כל הסכ$ ו". מעשה עשוי"

ואי	 לפסול על הס- סיטואציה בה תימנע הבאתו של הסכ$ לאישור הכנסת עובר 
 לראש 23.10.1994חוות דעת היוע. המשפטי לממשלה מיו$ (לחתימתו או לאישורו 

  ).הממשלה
' הממשלה ביקשה לכנס את הכנסת כדי למסור הודעה על אישור הסכ$ אוסלו ב) ד(

כדי , . יורה על דחיית הדיו	"יקש כי בגחבר הכנסת ב. ולקיי$ דיו	 בהודעה זו
בית המשפט העליו	 פסק כי קביעת מועדי$ לדיוני . לאפשר לימוד ראוי של המפות

ניהול "זה עני	 מובהק של . הכנסת היא עני	 הנתו	 לסמכותו של יושב ראש הכנסת
אלא א$ כ	 החלטת , ובית המשפט ימנע מהפעלת סמכותו, של עניני הכנסת" פנימי

תהווה פגיעה ניכרת במירק$ החיי$ , א$ יוכח כי היא אינה כדי	, ראשהיושב 
. "בג(הפרלמנטריי$ ופגיעה מהותית ביסודות המבנה של משטרנו החוקתי 

  ).לא פורס$, יושב ראש הכנסת' כ רחבע$ זאבי נ" ח6124/95
העותרי$ עתרו כנגד הסדר העיו	 במפות ההיערכות מחדש לקראת דיו	 והצבעה ) ה(

אול$ נאמר כי יש טע$ בטענה כי זכותו של חבר הכנסת , העתירה נדחתה. בכנסת
אלא ג$ לשאת	 עימו על , היא לא רק לקבל עותק המפות ולעיי	 בה	 בתחומי הכנסת

וכי אי	 זה מתקבל על הדעת כי לא יינתנו לחבר הכנסת הכלי$ , מנת לסייר בשטח
' נ' חבע$ זאבי ואח ר6061/99. "בג(לבחו	 לעומקו עני	 חשוב העומד להכרעה 

  ). לא פורס$, ממשלת ישראל
עד , בתקופת הפגרה של הכנסת יש לדחות את אישרור האמנה על ידי הממשלה) ו(

חוות דעת (לכינוס מושב הכנסת והנחת האמנה במזכירות הכנסת למש0 שבועיי$ 
  ).8.5.1995 מיו$ 49623היוע. המשפטי לממשלה 
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לאחר העברת עותקי האמנה לידיעת הכנסת   )ב(    
כאמור לעיל ובחלו- פרק הזמ	 הנקוב בסעי- 

תועבר למזכיר הממשלה על ידי השר , לעיל) א(
  . האמנההמגיש הצעת החלטה בעני	 אישרור

  
להצעת ההחלטה יצור- נוסח האמנה ועיקריה 

  .בתרגומה לעברית
  
בדברי ההסבר להצעת ההחלטה יובאו 
עמדותיה$ של שר החו. ושר המשפטי$ וכ	 
, שינויי$ בחוק הישראלי הנובעי$ מ	 האמנה

שינויי$ כאלה נדרשי$ כתוצאה מאשרור א$ 
  .האמנה

  
ננקטה בכנסת פעולה בעניי	 האמנה בהתא$ 

ידווח על כ0 השר המופקד על , ו	 הכנסתלתקנ
  .התחו$ לממשלה

  
מזכיר הממשלה יעביר את הצעת ההחלטה 

לידיעת כל חברי  בדבר אישרור האמנה
ויבקש את עמדת$ בדר0 שנוהגי$  ,הממשלה
  .בתקנו	) ב(20בסעי- 

  
, בשל חשיבותה, הממשלה רשאית לקבוע כי  )ג(    

ג$ לאישור הכנסת או  תוגש אמנה פלונית
  .ישרורהלא
  

 אישור אמנות
  בינלאומיות

בשונה (הלי0 של אישור אמנות בינלאומיות   )א(  .א6
אינו מצרי0 פעולה מקדמית של ) מאישרור

  .הבאת האמנה לידיעת הכנסת
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  )יודיצה�סוב(עני� שבדיו� בבית המשפט 

 
די פנייה ישר על י, התערבות במהל0 של משפט המתנהל בבית המשפט

כל עוד , לבית המשפט או על ידי העלאת פרטי המשפט מעל במת הכנסת
אינה עומדת בהתאמה למעמדו של חבר הכנסת ויש , לא נית	 פסק די	 סופי

  .להימנע מכ0
  
  )10.3.1953 �ג "ג באדר התשי"החלטת ועדת הכנסת מיו$ כ(

  
הנמצאי$ שלא להעלות עניני$ , אי	 לסטות מ	 הנוהל המקובל בכנסת

  ".יודיצה�סוב"
  
  )24.8.1962 �ב "ב בתמוז התשכ"החלטת ועדת הכנסת מיו$ כ(
  
  
  
  

  ח ועדת אונא "סיכו� הדיו� בדו
לבירור בעיית היחסי� המקצועיי� בי� עורכי הדי� שהנ� 
  חברי הכנסת ובי� הממשלה ורשויותיה וחברות ממשלתיות

 
$ המקצועיי$ בי	 עורכי ח ועדת אונא לבירור בעיית היחסי"לאחר עיו	 בדו

, הדי	 שהנ$ חברי הכנסת ובי	 הממשלה ורשויותיה וחברות ממשלתיות
  :מחליטה ועדת הכנסת, ולאחר שמיעת$ של נציגי לשכת עורכי הדי	

   
די	 חבר הכנסת שהוא עור0 די	 , בעניני אתיקה של חברי הכנסת )1(

צועית  עליו להימנע בעבודתו המק�היינו , כדי	 חברי כנסת אחרי$
  .ממעשי$ שאינ$ מתיישבי$ ע$ חובותיו וע$ מעמדו כחבר הכנסת

 
תלונה נגד חבר כנסת שהוא עור0 די	 על שימוש לרעה במעמדו  )2(

  .תידו	 בפני ועדת הכנסת, כחבר הכנסת
 

  )10.7.1973 �ג "בתמוז התשל' החלטת ועדת הכנסת מיו$ י(
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  פגיעה בחבר הכנסת

 
דבר , ני ועדת הכנסת על פגיעה בו על ידי מישהוהתלונ	 חבר הכנסת לפ

תברר ועדת הכנסת את , המהווה עבירה על חוק חסינות חברי הכנסת
תבקש מיושב ראש הכנסת , וא$ מצאה שיש רגליי$ לתלונה, העובדות

להעביר את העני	 לתביעה הכללית בהוראה להעמיד את הפוגע לדי	 פלילי 
  .בשל העבירה

  
 )20.1.1953 �ג "בשבט התשי' יו$ דהחלטת ועדת הכנסת מ(
  
  
  

   דחיה�הצבעה 

 
לפי ,  יש להשתדל�במקרה שסיעה שלמה נעדרת מהכנסת לרגל ועידה 

  .באות	 ישיבות לא לקיי$ בכנסת הצבעות, בקשתה
  
 �ו "בניס	 התשט' החלטת ועדת יושב ראש הכנסת והסגני$ מיו$ ו(

18.3.1956( 
  
  
  

  חלוקת חומר

 
מזכיר הכנסת רשאי . כנסת שלא באמצעות הדואראי	 לחלק חומר ב

  .להתיר חלוקה במקרי$ מסוימי$
  
 �ט "ח בחשו	 התשי"החלטת יושב ראש הכנסת והסגני$ מיו$ כ(

11.11.1958( 
  
  
  

  כינוסי� במשכ� הכנסת

 
הנושא הוא בסמכותו של יושב ראש הכנסת על פי חוק חסינות משכ	 

א$ , א יכול להתקי	 תקנות בנדו	הו; והוא ינהג לפי שיקול דעתו, הכנסת
  .ימצא צור0 בכ0

  
 )10.2.1970 �ל "התש' באדר א' החלטת ועדת הכנסת מיו$ ד(
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   לחוק מסי מכס ובלו2הודעת חבר הכנסת לפי סעי" 
1949�ט"התש, )שינוי תערי"(  

 
מחליטה ועדת הכנסת ,  לתקנו	 הכנסת147בהתא$ להוראות סעי- 

  :כדלקמ	
 

כנסת תבטל החלטה של ועדת הכספי$ לפי סעי- דרישת חבר הכנסת שה
 לאשר או לבטל �1949ט"התש, )שינוי תערי-(לחוק מסי מכס ובלו ) 1)(א(2

הוראה בצו שכתוצאה ממנה מוגדל מס או מוטל מס על סחורה שהיתה 
הכולל דברי הסבר , תהיה במכתב אל יושב ראש הכנסת, פטורה ממנו

  .מפורטי$ להנמקת דרישתו
  
  )17.11.1986 �ז "ו בחשו	 התשמ" הכנסת מיו$ טהחלטת ועדת(

  
  
  

  מעמד חברי הכנסת לשעבר בטקסי� ואירועי� ממלכתיי�

 
להמלי. בפני יושב ראש הכנסת שלכל אירוע שהכנסת מארגנת  .1

  .יוזמנו ג$ כל חברי הכנסת לשעבר, ומוזמני$ אליו כל חברי הכנסת
 

מוזמני$ כל חברי להמלי. בפני הממשלה שלכל אירוע אשר אליו  .2
  .הכנסת יוזמנו ג$ כל חברי הכנסת לשעבר

 
  )19.6.1973 �ג "ט בסיו	 התשל"החלטת ועדת הכנסת מיו$ י(
  
  
  

  ל"חות משלחות לחו"החלטת ועדת הכנסת בעני� דו
  מטע� הכנסת

 
ח על שולח	 "ל תניח דו"משלחת מטע$ הכנסת שחזרה מביקור בחו .1

  .הכנסת
 

אי להתיר ליושב ראש המשלחת לדווח בעל יושב ראש הכנסת רש .2
  .בנוס- לדיווח הכתוב או במקומו, פה לכנסת על נסיעת המשלחת
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ח שהונח על שולח	 הכנסת יכלל בפרוטוקול הסטנוגרפי "הדו .3
  .ובדברי הכנסת

 
בשבט ' החלטה זו מחליפה את החלטת ועדת הכנסת מיו$ ט .4

ת הכנסת במוסדות  בעני	 דיווח של משלחו21.1.1975 �ה "התשל
  .בינפרלמנטריי$

 
  )6.3.2002 �ב "ב באדר התשס"החלטת ועדת הכנסת מיו$ כ(
  
  
  
  

   ועדת הכנסתהחלטת
  בעניי� סמכויות מרכז המחקר והמידע של הכנסת

  להביא נתוני� בדבר השפעת חקיקה על הדורות הבאי�
  

ועדת הכנסת רואה חשיבות בכ0 שחברי הכנסת הדני$ בחקיקה ראשית 
, יתנו דעת$ להשפעתה של החקיקה על הדורות הבאי$, בחקיקת משנהו

, פיתוח, מדע, משאבי הטבע, איכות הסביבה: בי	 היתר בתחומי$ הבאי$
איכות החיי$ , תכנו	 ובניה, דמוגרפיה, משק וכלכלה, בריאות, חינו0

  .טכנולוגיהו
  

בשני$ שחלפו מאז נחקק החוק שהקי$ את נציבות הדורות הבאי$ לכנסת 
את ) מ.מ.מ� ה�להל	 (ביסס מרכז המחקר והמידע של הכנסת , 2001בשנת 

ולש$ חיזוקו א- מעניק לו חוק הכנסת , מעמדו כגור$ אובייקטיבי ועצמאי
מ .מ.מ�על פי רוב מגיש ה. סמכויות נרחבות לקבל מידע מגורמי$ רבי$

, ולא ביוזמתו, מסמכי$ לפי בקשה של חברי הכנסת או של ועדות הכנסת
  . אי	 הוא מנוע מלעשות כ	אול$

  
מ יכול לספק לחברי הכנסת את המידע .מ.מ�ועדת הכנסת סבורה כי ה

באופ	 , הדרוש לה$ בנוגע לחקיקה שיש בה עניי	 מיוחד לדורות הבאי$
, ולצד ביטולו של מוסד נציב הדורות הבאי$ לכנסת, לפיכ0. ראוי והול$

, פי שימצא לנכו	כ, מ ליזו$.מ.מ�מחליטה הוועדה לבקש להנחות את ה
הבאת נתוני$ בפני הכנסת וועדותיה בדבר השפעת חקיקה על הדורות 

 .אופ	 הביצוע יהיה בכפו- להנחיות יושב ראש הכנסת. הבאי$
  
  

  )7.12.2010 � א"תשעהכסלו ב' להחלטת ועדת הכנסת מיו$ (
ההחלטה התקבלה בישיבה שבה אושרה לקריאה שניה ושלישית הצעת * 

  .בחוק הכנסת שעניינו נציב הדורות הבאי$ לכנסת'  חחוק לביטול פרק
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   של חברי הכנסתאתיקה
   

  כללי האתיקה
  של עקרוניות  והחלטות 

  ועדת האתיקה
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  1כללי אתיקה לחברי הכנסת

 
  פרשנות: 'פרק א

 
  הגדרות

תיקו�            (
 )11' מס

  :בכללי$ אלה .1

 

ל קרוב ילד קטי	 או כ, זוג  ב	�" ב	 משפחה"    
  ;שפרנסתו על חבר הכנסת

  
 ועדת האתיקה שמונתה לפי �" ועדת האתיקה"    

  ;18סעי- 
  

,  חוק חסינות חברי הכנסת�" חוק החסינות""    
  ;�1951א"התשי, זכויותיה$ וחובותיה$

 
, נכס, שווה כס-,  לרבות כס-�" טובת הנאה"    

  ;מוצר או שירות
  

ר או שכ, או אמור לתת,  מי שנות	�" לקוח"    
  ;תמורה בעד שירותי$

  
, ישירה או עקיפה,  הנאה חומרית�" עני	 אישי"    

או של , של לקוחו, של קרובו, של חבר הכנסת
העוסק , מואגד ושאינו מואגד, בני אד$ חבר

בפעילות המכוונת להשגת רווחי$ שחבר הכנסת 
למעט עני	 , חבר בהנהלתו או נושא משרה בו

  ;משתיי0 אליוהנוגע לענ- משקי שחבר הכנסת 

 

                                                 
' עמ, ו"תשמ ה� 1' תיקו	 מס; 2839'  עמ�עות תיקו	 ט; 842' עמ, ד"תשמהפ "י) א (1

תיקו	 ; 947' עמ, ה"תשנ ה� 3' תיקו	 מס; 1558' עמ, ז"תשמ ה� 2' תיקו	 מס; 1964
 � 6' תיקו	 מס; 1355' עמ, ס"תש ה� 5' תיקו	 מס; 4448'  עמ,ח"תשנ ה� 4' מס
 ,ב"תשס ה� 8' תיקו	 מס; 3221' עמ, א" התשס� 7' תיקו	 מס; 2061' עמ, א"תשסה

; 2000' עמ, ד" התשס� 10' תיקו	 מס; 658' עמ, ג" התשס� 9' תיקו	 מס; 1272 'עמ
  XX' עמ, ב" התשע� 11' תיקו	 מס

�א"התשי, זכויותיה$ וחובותיה$, ה לחוק חסינות חברי הכנסת13על פי סעי- ) ב(
ככל , ייראו כללי האתיקה כאילו הותקנו מכוחו, )25.7.1988נתקבל ביו$  (1951

  .ד לחוק13א עד 13סותרי$ את האמור בסעיפי$ שאינ$ 
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צאצא וכל קרוב משפחה , הורה, זוג  ב	�" קרוב"    
  ;שפרנסתו על חבר הכנסת

  
תאגיד , רשות מקומית,  המדינה�" רשות ממשל"    

  ;די	 למעט בית משפט ובית, שהוק$ מכוח די	
  

רשות ,  משרד ממשלתי�" רשות ציבורית"    
חברה , תאגיד שהוק$ לפי חוק, מקומית

בת של � וכ	 חברתעירוניתחברה או ממשלתית 
  ;חברה כאמור

 
תמורה כספית או תמורה חומרית  �" תמורה"    

  .אחרת
  

  כללי יסוד: ' פרק ב
  

   �חבר הכנסת  .א1

 
ערכי� כללי� 

תיקו�            (
 )10' מס

ימלא את תפקידו מתו0 נאמנות לערכי  )1( 
היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית 

  ;ודמוקרטית
 

הוא נאמ	 הציבור וחובתו לייצג את ציבור   )2(  
, בוחריו באופ	 שישרת את כבוד האד$

  ;קידו$ החברה וטובת המדינה
  

יקפיד לקיי$ את דיני המדינה ויפעל   )3(  
  ;לקד$ את עקרו	 שלטו	 החוק

  
, ישמור על כבוד הכנסת וכבוד חבריה  )4(  

ינהג , יהיה מסור למילוי תפקידיו בכנסת
 מעמדו כחבר הכנסת בדר0 ההולמת את

  ;ויעשה לטיפוח אמו	 הציבור בכנסת
  

, ימלא את שליחותו בכנסת באחריות  )5(  
מתו0 מחויבות למעמדו , ביושר ובהגינות
וישא- לשמש דוגמה , כמנהיג בחברה

  ;אישית להתנהגות ראויה
  

ובכל , יימנע מאפשרות של ניגוד עניני$  )6(  
ני	 מקרה של ניגוד בי	 טובת הכלל לבי	 ע

  .אישי יעדי- את טובת הכלל
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כבוד הכנסת 
 )1' תיקו� מס(

, חבר הכנסת ישמור על כבוד הכנסת וכבוד חבריה .2
ינהג בדר0 ההולמת את מעמדו ואת חובותיו 

ויימנע משימוש בלתי ראוי , כחבר הכנסת
  .בחסינויותיו ובזכויותיו כחבר הכנסת

 
ו כחבר הכנסת חבר הכנסת יקדיש למילוי תפקיד  .3  מילוי התפקיד

ויבכר בזמ	 הזה את , את כל הזמ	 הדרוש לכ0
  .מילוי תפקידו על פני כל עיסוק אחר

  
מילוי 

  השליחות
, בי	 במישרי	 ובי	 בעקיפי	, חבר הכנסת לא יקבל  .4

בכנסת או מחו.  ,הנאה חומרית בעד מעשה שעשה
  .בתפקידו או במעמדו כחבר הכנסת, לה

  
  י�הגבלות בעניני� אישי: ' פרק ג

  
לא יהיה לחבר הכנסת במילוי תפקידו עני	  )א( .5 עני� אישי

ולא יהיה ניגוד עניני$ בי	 מילוי , אישי
  .תפקידו כחבר הכנסת לבי	 ענינו האישי

 
חבר הכנסת לא ייזו$ דבר שיש לו בו עני	   )ב(    

  .אישי ולא יהיה שות- ליוזמה כזו
  

, בהצבעההיה לחבר הכנסת עני	 אישי בדיו	 או  .6 גילוי
לוועדת , מיד ,יודיע על כ0, בכנסת או בוועדותיה

האתיקה וכ	 ליושב ראש הכנסת או ליושב ראש 
, חבר הכנסת כאמור לא ייזו$; לפי העני	, הוועדה

הצעה כלשהי באותו , בי	 במישרי	 ובי	 בעקיפי	
, אלא לאחר שהודיע, ולא ישתת- בדיו	 בו, נושא

על  ,ד הדיו	במעמ, לפי העני	, בכנסת או בוועדה
 לא ישתת- חבר �היה הדיו	 בוועדה ; ענינו האישי

  .הכנסת בהצבעה על אותו נושא

 
איסור ניצול 

  ידיעות
, בי	 במישרי	 ובי	 בעקיפי	, חבר הכנסת לא ינצל  .7

למע	 ענינו האישי או למע	 עני	 חומרי של אד$ 
או כל , או ידיעה סודית, ידיעה מוקדמת, אחר

אליו במילוי תפקידו שהגיעה , ידיעה אחרת
  .ושאיננה נחלת הכלל
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רכישת נכסי 
  המדינה

בי	 , חבר הכנסת לא ירכוש ולא יקבל נכסי המדינה  .8
מלבד רכישה או קבלה של , במישרי	 ובי	 בעקיפי	

, נכסי$ הנמכרי$ או הנמסרי$ בדר0 אחרת לציבור
ואשר , על פי עקרונות כלליי$ ומוגדרי$ מראש

  .ש$ או לקבל$לציבור אפשרות שווה לרכ
  

  הגבלות בעני� לקוחות: ' פרק ד
  

ייצוג בפני 
  הכנסת

, ולא יפעל למע	 לקוח, חבר הכנסת לא ייצג לקוח  .9
  . בכנסת או בוועדותיה

  
קבלת לקוחות 
  במשכ� הכנסת

ולא , חבר הכנסת לא יקבל לקוח במשכ	 הכנסת  .10
  . יפעל במשכ	 הכנסת בעני	 לקוח

  
סייגי� בייצוג 

  ובייעו+
ולא ישמש , חבר הכנסת לא ייצג בשכר רשות ממשל  .11

  . יוע. בשכר לרשות ממשל
  

ייצוג בפני 
רשויות ממשל 

' תיקוני� מס(
3� ו2( 

חבר הכנסת לא ייצג לקוח בפני רשות  )א( .12
אלא בעני	 הטעו	 רישו$ בפנקס , ממשל

  .המתנהל על פי די	
  

חבר הכנסת המייצג לקוח בפני רשות ממשל   )ב(    
ינהג לפי , )א(	 כאמור בסעי- קט	 בעני

  :כללי$ אלה
  

מקו$ שנקבעו כללי$ או מבחני$  )1(   
לא , להכרעת רשות הממשל בעני	
אלא , יבקש חבר הכנסת לחרוג מה$

א$ כ	 נקבעה בה$ הדר0 לכ0 
  ;ובהתא$ לאותה דר0

 
מקו$ שלא נקבעו כללי$ או מבחני$  )2(   

ימציא חבר , )1(כאמור בפסקה 
תק מפנייתו ליוע. הכנסת הע

כוחו בד  המשפטי לממשלה או לבא
  .בבד ע$ המצאתה לרשות הממשל
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הוראת סעי- זה תחול ג$ על ייצוג בידי  )ג(  
אלא א$ , שותפו או עובדו של חבר הכנסת
, לפי העני	, כ	 יחסי השותפות או העבודה

נוצרו שישה חודשי$ או יותר לפני שהיה 
, ת ועדת האתיקה רשאי;לחבר הכנסת

להתיר לחבר הכנסת , מטעמי$ מיוחדי$
לחרוג במקרה מסוי$ מהוראות סעי- קט	 

  .זה
 

  בעניי� עיסוק נוס"הגבלות : 'פרק ה
  

פעילות 
 ציבורית

' תיקו� מס(
11( 

 אופי הנושאתלעסוק בפעילות חבר הכנסת רשאי  .13
ובמסגרת זו הוא א- רשאי לכה	 במוסדות  ,ציבורי

א- א$ , פקיד ניהולילרבות בת, וגופי$ ציבוריי$
, אות$ גופי$ מקבלי$ תמיכה מרשות ציבורית

  : אלהבסייגי$

 
לא העיסוק ייעשה בהתנדבות וחבר הכנסת   )1(    

 בגו- יקבל כל תמורה עבור מילוי תפקידו
  ;האמור או בקשר למילוי תפקידו הציבורי

  
חבר , בגו- הציבורי  ניהוליבמילוי תפקיד  )2(    

יבורית בבקשה  לא יפנה לרשות צהכנסת
לקבלת תמיכה כספית או טובת הנאה 

 לרבות �" תפקיד ניהולי", לעניי	 זה; אחרת
מזכיר או , יושב ראש, מנהל כללי, חבר ועד

  .גזבר
  

פעילות 
   עסקית

' תיקו� מס(
11(  

חבר הכנסת לא יהיה חבר במועצת המנהלי$   )א( .א13
של חברה עסקית ולא ישמש בתפקיד ניהולי 

וא- א$ , א- ללא תמורה, בחברה עסקית
  .אינו מחזיק במניותיה של החברה

 
במועצת המנהלי$ חבר הכנסת לא יהיה חבר   )ב(    

 או של גו- חוקשל תאגיד שהוק$ לפי 
  .יממשלת
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  תפקיד 
  מטע�

 גו" ממשלתי
' תיקו� מס(

11( 

בי	 , חבר הכנסת לא יקבל על עצמו מינוי לתפקיד .ב13
, שר, י הממשלהעל יד, בתמורה ובי	 שלא בתמורה

ולא , סג	 שר או נושא משרה בשירות המדינה
, ימשי0 למלא תפקיד כזה לאחר שנבחר לכנסת

מטעמי$ , אלא א$ כ	 אישרה זאת ועדת האתיקה
  .מיוחדי$

 
  חופשה 

 ללא תשלו�
' תיקו� מס(

11(  

חבר הכנסת רשאי לשהות בחופשה ללא   )א( .ג13
תשלו$ ממקו$ העבודה שבו עבד לפני תחילת 

ובלבד שאי	 הוא מקבל כל תמורה , הונתוכ
חבר הכנסת השוהה ; ממקו$ העבודה

בחופשה ללא תשלו$ יודיע על כ0 לוועדת 
  .האתיקה בסמו0 לאחר תחילת כהונתו

  
אי	 בהוראות סעי- זה כדי להטיל חובות על   )ב(    

מקו$ העבודה שבו עבד חבר הכנסת לפני 
  .תחילת כהונתו

  
  תקופת מעבר 
  לחבר כנסת 

  חדש
' תיקו� מס(

11( 

ולא כיה	 כחבר , מי שנבחר כחבר הכנסת  )א( .ד13
) ה(א13כאמור בסעי- , הכנסת ערב בחירתו

יסיי$ בהקד$ כל עיסוק , לחוק החסינות
 ושאסור לחבר הכנסת לעסוק קוד$ שהיה לו

חבר הכנסת כאמור לא יקבל על עצמו ; בו
, לפעול בעניי	 חדש במסגרת העיסוק הקוד$

ק לסיו$ הטיפול בענייני$ אלא יפעל ר
  .קיימי$ במסגרת אותו עיסוק

 
) ה(א13המעבר הקבועה בסעי- בתקופת   )ב(    

  החדש יחולו על חבר הכנסתלחוק החסינות
לחוק ) ב(א13הסייגי$ המפורטי$ בסעי- 

  .האמור
  

הרצאות 
ושליחויות 

  )8' תיקו� מס(

חבר הכנסת לא יקבל תשלו$ בעד הרצאות או   .14
בכל מקרה לא יקבל חבר ; לאר. הופעות בחו.

הכנסת תשלו$ א$ נסע לחו. לאר. בשליחות 
  .ממלכתית או בשליחות מוסד ציבורי
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  הצהרת הו�: ' פרק ו
  

ההצהרה 
' תיקוני� מס(
7� ו6, 1( 

או , תו0 שישי$ ימי$ מיו$ היבחרו לכנסת )א( .15
 ,כל אימת שחל, 1מיו$ שהיה לחבר הכנסת

וכ	 , מעותי בתוכ	 הצהרתושינוי מש, לדעתו
תו0 שישי$ ימי$ לאחר סיו$ כהונתו כחבר 

יגיש חבר הכנסת ליושב ראש , הכנסת
על פי טופס שקבע יושב ראש , הכנסת
  :הצהרה שבה הפרטי$ הבאי$ ,הכנסת

 
, הזכויות, הנכסי$, ההו	 )1(   

ההתחייבויות והחובות שיש לחבר 
בהצהרה ; הכנסת ולבני משפחתו

נכסי$ וערכ$ בעת סוג ה יצויי	
  ;רכישת$

 
מקורות ההכנסה של חבר הכנסת   )2(   

ובני משפחתו וסכומי ההכנסה מכל 
  .מקור נוס-

  
חבר הכנסת אשר נבחר לתקופת כהונה  )ב(  

ואשר אינו חייב בהגשת , רצופה נוספת
יגיש , )א(הצהרת הו	 כאמור בסעי- קט	 

בתו0 שישי$ ימי$ , ליושב ראש הכנסת
,  לתקופת כהונה נוספתמיו$ היבחרו

הצהרה שלפיה לא חל שינוי משמעותי 
  .בתוכ	 הצהרתו הקודמת

 
 

                                                 
כי חבר הכנסת ) 34/17' החלטה מס (29.7.08ועדת האתיקה החליטה ביו$ ) 1( 1

פטור , ולא נבחר לכהונה נוספת,  ימי60$שכיה	 תקופה קצרה שאינה עולה על 
  .מהחובה להגיש הצהרת הו	

כי , קה שבה וקובעתועדת האתי: " נקבע כ27.10.090 מיו$ 11/18' בהחלטה מס) 2(
חייבת להתבצע , מילוי החובה החוקית המוטלת על חברי הכנסת להגיש הצהרת הו	

הוועדה רואה בחומרה רבה את התעלמות  .במועד ובזמ	 הקבועי$ בכללי האתיקה
דברי$ אלה נכוני$ לגבי כלל חברי  .חברי הכנסת ממילוי החובה החוקית האמורה

, כנסת שלא מילאו אחר הכללי$ יותר מפע$ אחתוקל וחומר בנוגע לחברי ה, הכנסת
   ".וא- ננזפו בשל כ0
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 מי שחברותו בכנסת הושעתה לפי סעי-  )ג(  
יגיש ליושב , הכנסת: יסוד�לחוק) א(ב42

כאמור בסעי- , ראש הכנסת הצהרת הו	
בתו0 שישי$ ימי$ מיו$ שחזר , )א(קט	 

�לחוק) ב(43למלא את משרתו לפי סעי- 
  .הכנסת: ודיס
  

הארכת מועד 
הגשת 

ההצהרה 
 )5' תיקו� מס(

, רשאי יושב ראש הכנסת, 15על א- האמור בסעי-  .א15
להארי0 את  ,א$ סבר כי הנסיבות מצדיקות זאת
לתקופה שלא , המועד להגשת ההצהרה מפע$ לפע$

ובלבד שס0 כל ההארכות לא ,  ימי30$ תעלה על
  . ימי90$יעלה על 

 
פעולת יושב 

 כנסתראש ה
יושב ראש הכנסת ישמור על סודיות  )א( .16

הצהרות חברי הכנסת ולא יגלה כל פרט 
אלא בהסכמתו או על פי בקשתו של  ,מה	

או על פי דרישה של , חבר הכנסת המצהיר
  .בית המשפט

 
א$ לדעתו נסיבות , יושב ראש הכנסת רשאי  )ב(    

לדווח על אי קיו$ , העני	 מצדיקות זאת
על סטיה מה$ בידי חבר כללי פרק זה או 

לוועדת האתיקה של הכנסת , הכנסת
  .ולהביא לידיעתה את ממצאיו

  
ראה יושב ראש הכנסת כי קיי$ חשש   )ג(    

יעביר את העני	 לידיעת , לעבירה פלילית
  .היוע. המשפטי לממשלה
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  ועדת האתיקה: ' פרק ז
  

שיפוט   
 )9' תיקו� מס(

 ]בוטל[ .17

ת הקמת ועד
אתיקה  

  )9' תיקו� מס(

  ]בוטל[  .18

שמיעת 
  קובלנה

, ועדת האתיקה תקבל קובלנה נגד חבר הכנסת  .19
אחר שתת	 לו הזדמנות נאותה , תדו	 ותכריע בה

להביא את ראיותיו ולהשמיע , לסתור את הקובלנה
 .בדרכי$ שתקבע הוועדה, את טענותיו

  
החלטות 
הוועדה   

  )9' תיקו� מס(

  ]בוטל[  .20

הליכי אתיקה נגד חבר הכנסת ודיוני ועדת   .21  ור פרסו� איס
הפרוטוקולי$ , והמסמכי$, האתיקה בה$

אי	 לנכוח בה$ ; יהיו חסויי$, בענינ$ וההחלטות
כול$ או , ואי	 לפרסמ$, אלא ברשות הוועדה

אלא ברשות בכתב מאת הוועדה ובתנאי$ , מקצת$
  .שתקבע

  
, סדרי עבודתהועדת האתיקה תקבע בעצמה את   .22  נוהלי�

  .את נוהל הטיפול בקובלנות ואת נוהל דיוניה
  

היה לחבר הכנסת ספק א$ מעשה מסוי$ שלו   .23  חוות דעת
רשאי הוא לבקש חוות , מתיישב ע$ כללי האתיקה

 לרבות �" מעשה", בסעי- זה; דעת ועדת האתיקה
  .מחדל

  
תקדימי 
  אתיקה

 עני	 הנוגע לאתיקה של חברי הכנסת שאי	 עליו  .24
  .תחליט בו ועדת האתיקה, הוראה בכללי$ אלה

  
הסמכות לפרש את כללי האתיקה נתונה בלעדית   .25  פרשנות

  .בידי ועדת האתיקה
  

ועדת האתיקה רשאית לפרס$ להדרכת חברי   .26  קבצי אתיקה
קבצי$ של כללי אתיקה שבה$ ירוכזו , הכנסת
ההחלטות וחוות הדעת הנוגעי$ , הכללי$, הדיני$

  .לאתיקה
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 שונות: 'פרק ח
 

חבר הכנסת העשירית , 15על א- האמור בסעי-   .27  הוראת מעבר
יגיש את הצהרתו הראשונה תו0 תשעי$ ימי$ מיו$ 

וחבר הכנסת העשירית שהיה , 15תחילתו של סעי- 
 תו0 � 15לחבר הכנסת אחרי תחילתו של סעי- 

  .תשעי$ ימי$ מיו$ שהיה לחבר הכנסת
  

, 11למעט סעיפי$ , של כללי$ אלהתחילת$  )א( .28 תחילה
ה בכסלו "ביו$ כ, �16 ו15, 13, ג�ו) א(12

  ).1983 בדצמבר 1(ד "התשמ

 
 ביו$ � �13ו) א(12, 11תחילת$ של סעיפי$  )ב(    

  ).1984 במארס 1(ד "התשמ' ז באדר א"כ

 
'  ביו$ א� �16 ו15תחילת$ של סעיפי$  )ג(    

  ).1984 ביוני 1(ד "בסיו	 התשמ

 
 ביו$ תחילת �) ג(12חילתו של סעי- ת )ד(    

  .כהונתה של הכנסת האחת עשרה
  
 

  ד"ז בכסלו התשמ"ט
 )1983 בנובמבר 22(

  אית	 לבני
 יושב ראש ועדת הכנסת
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  1)קובלנות(נוהל אתיקה לחברי הכנסת 
 

  ) לכללי האתיקה של חברי הכנסת22לפי סעי- (
 

שקיבלה ועדת ) בלנותקו(מתפרס$ בזה נוהל אתיקה לחברי הכנסת 
   .)1986 בפברואר 25(ו "התשמ' ז באדר א"ביו$ ט האתיקה

קובעת ועדת האתיקה ,  לכללי האתיקה לחברי הכנסת22בהתא$ לסעי- 
 :לאמור

  
   בקובלנה נגד חבר הכנסתהליכי הטיפול: 'פרק א

 
 להגיש הרשות
 קובלנה

כל אד$ רשאי להגיש לוועדת האתיקה של הכנסת  .1
קובלנה נגד חבר הכנסת  )דת האתיקה וע�להל	 (

בשל הפרת כלל אתיקה של חברי הכנסת או אי 
  .קיומו

 
, קובלנה תהיה בכתב ויצוינו בה ש$ הקובל )א( .2 התוכ� קובלנ

מענו להמצאת  ,מקו$ מגוריו, תיאורו
; מסמכי$ ופירוט העובדות הנטענות

  .ידו של הקובל הקובלנה תיחת$ בחתימת
 

	 סומכת הקובלנה יתוארו הראיות שעליה  )ב(    
  .בה או יצורפו אליה

  
 רישו� ואישור

 קובלנות קבלת
מזכירות ועדת האתיקה תרשו$ קובלנה שהוגשה  .3

את דבר , בכתב, לקובל בפנקס הקובלנות ותאשר
  .קבלת הקובלנה

 
 

                                                 
' עמ, ב"ת התשס"ק; 89' עמ, א"התשס; 4326' עמ, ס"התש; 576' עמ, 	"פ התש" י1 

822 .  
נוהל אתיקה לחברי הכנסת "ז קבעה ועדת האתיקה ג$ את "בשנת התשנ: הערה

ר "שעסק בקובלנות של יו, )1163' עמ, ז"פ התשנ"י" ()התנהגות במליאה ובוועדות(
 ו לתקנו	 הכנסת ועל ערעורי חברי103 או 72, 70 ר ועדה לפי סעיפי$ "הכנסת או יו

,  סעיפי$ אלה הושמטו מהתקנו	 החדש.ה לתקנו	103א או 71 פי$לפי סעי הכנסת
  .לאחר שהוועדה פעלה באותו אופ	 לגבי כל סוגי בקובלנות
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 דת האתיקה יעביר כל קובלנה לחוותיושב ראש וע  .4  ייעו+ משפטי
  .תיקהשל ועדת הא דעת היוע. המשפטי

  
רשאי$ , יושב ראש ועדת האתיקה וכ	 הוועדה  .5  אימות פרטי�

  �לדרוש מהקובל 
  

  ;פרטי$ נוספי$ )1(  
 

  .תצהיר לאימות פרטי הקובלנה  )2(  
  

 המצאת העתק
  קובלנה לנקבל

תיקו� (
 )ס"התש

לאחר התייעצות ע$ , יושב ראש ועדת האתיקה .א5
רשאי להמציא העתק  ,היוע. המשפטי לוועדה

מהקובלנה לחבר הכנסת הנקבל בצירו- כל 
ולית	 לו הזדמנות להשיב , הנוגעי$ לעני	 המסמכי$

 זמ	 סביר לפני מועד כינוס, בכתב על הקובלנה
החליט יושב ראש הוועדה ; הוועדה לדיו	 בקובלנה

ולא , ועדת האתיקה להביא את הקובלנה בפני
תמציא , דחתה הוועדה את הקובלנה על הס-

ותפעל כאמור , הקובלנה לנקבל הוועדה העתק
  .לעיל

 
 דחיית קובלנה

            על הס"
תיקו� (

 )ס"התש

לאחר , סבר יושב ראש ועדת האתיקה )א( .6
כי יש מקו$  ,א5התייעצות כאמור בסעי- 

, להציע לוועדה לדחות את הקובלנה על הס-
  .לדיו	 בוועדת האתיקה יביא את הקובלנה

 
דחות קובלנה על ועדת האתיקה רשאית ל  )ב(    

  :אחד מאלה הס- א$ לדעתה נתקיי$
  

אי	 לקובלנה בסיס סביר בעובדות או  )1(   
  ;בראיות

 
הקובלנה קנטרנית או טרדנית על   )2(   

  ;פניה
  

  .אי	 בבירור הקובלנה עני	 לציבור  )3(   
  

המצאת העתק 
קובלנה לנקבל 

תיקו� (
  )ס"התש

 

 ]בוטל[ .7
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חזרה 
  מקובלנה

 מקובלנתו רשאית הוועדה להמשי0 ולדו	 חזר קובל  .8
בקובלנה א$ לדעתה יש לכאורה פגיעה בכללי 

  .האתיקה ועני	 לציבור המצדיק המש0 הבירור
  

עותק מ	 הקובלנה וכ	 מסמכי$ נוספי$ שהוגשו   .9  תיק הקובלנה
יצורפו לפרוטוקול  והתקבלו בנושא הקובלנה

המתנהל בישיבת הוועדה שבה מתקיי$ הדיו	 
  .ויהוו חלק מתיק הקובלנה הבקובלנ

  
  

  בקובלנההדיו� : 'פרק ב

 
 מועד הדיו�

 קובלנהב
 ימי$ מיו$ 30ועדת האתיקה תדו	 בקובלנה תו0  .10

יושב ; יושב ראש הוועדה במועד שקבע, הגשתה
 ראש הוועדה רשאי לקבוע מועד מאוחר יותר לכ0

  .$ לדעתו קיימות נסיבות המצדיקות זאתא
 

תקיי$ ועדת האתיקה את , החל הדיו	 בקובלנה  .11  רציפות הדיו�
  .ברציפות הדיו	 בה ככל האפשר

  
 מני� נוכחות

 בדיו�
 בהצבעותו

הוועדה תדו	 בקובלנה רק א$ נכחו בדיו	  )א( .12
 .לפחות שלושה מחברי הוועדה

או , נבצר מחבר הוועדה להשתת- בדיו	  )ב(    
בו מאחר  שאי	 הוא יכול להשתת-

יפנה , מכוונת נגדושהקובלנה שבה דני$ 
הכנסת  יושב ראש הוועדה ליושב ראש

בבקשה למנות חבר אחר שיצטר- לוועדה 
  .לצור0 הדיו	 בקובלנה

  
תכריע הוועדה , בכל החלטה בנוגע לקובלנה  )ג(    

  .כל חבריה ברוב קולות של
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החלטה כי , )ג(על א- האמור בסעי- קט	   )ד(    
לא קיי$ את כללי  חבר הכנסת הפר או

יקה והחלטה להטיל על חבר הכנסת האת
,  לכללי האתיקה20בסעי-  אמצעי כאמור

  :תתקבל רק א$ התקיי$ אחד מאלה
  

ההחלטה התקבלה ברוב קולות חברי  )1(   
 ובלבד שבעת ההצבעה, ועדת האתיקה

  ;נכחו כל חברי הוועדה
 

בישיבה אחת של ועדת האתיקה שבה   )2(   
בלבד  השתתפו שלושה מחברי הוועדה

בישיבה נוספת שבה השתתפו שלושה ו
שלא  מחברי הוועדה ובה$ החבר

הצביעו , השתת- בישיבה הראשונה
  .כול$ בעד ההחלטה

  

בשלוש ישיבות של ועדת האתיקה   )3(   
השתתפו אות$ שלושה מחברי 

ובשלושת	 הצביעו כול$ בעד  ,הוועדה
ובלבד שלפני הישיבה , ההחלטה
ניתנה לחבר הוועדה שנעדר  השלישית

משתי הישיבות הראשונות הודעה על 
ההצבעה בה	 ועל כוונה  תוצאות

להעמיד את ההחלטה להצבעה סופית 
  .השלישית בישיבה

  
על פי הצעת חבר הוועדה או , הוועדה רשאית )א( .13 הזמנת הקובל

להזמי	 את הקובל  ,על פי בקשת הנקבל
לדיו	 בקובלנה ולבקשו להשיב על שאלות 

  .ציג ראיותבכתב או לה פה או בעל
 

, ללא הצדקה מספקת, קובל אשר סירב  )ב(    
, הוראות הוועדה להופיע או למלא אחר

רשאית הוועדה להפסיק את הדיו	 
  .הקובלנה או לדחותה למחוק את, בקובלנתו

  
הזמנת עובד 

 המדינה
הוועדה רשאית להזמי	 עובד המדינה באמצעות  .14

  .השר הממונה עליו
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המצאת 
 לדיו� הזמנה

קו� תי(
 )ב"התשס

הוועדה תזמ	 את חבר הכנסת הנקבל להופיע  )א( .15
; תגובתו על הקובלנה לפניה ולהשמיע את

הודעה בדבר ההזמנה לדיו	 תימסר לחבר 
יאוחר משבועיי$ לפני מועד   לא,הכנסת
  .הישיבה

 
רשאית , )א(על א- הוראות סעי- קט	   )ב(    

למסור , שיירשמו בנסיבות מיוחדות, הוועדה
 הכנסת הנקבל את ההודעה בדבר לחבר

ההזמנה לדיו	 בתו0 תקופה קצרה מזו 
ובלבד שההודעה תימסר , )א(שבסעי- קט	 
  .שעות לפני מועד הישיבה �24לא יאוחר מ

  
זכות 

השמיעה 
תיקו� (

 )א"התשס

אלא לאחר שניתנה , לא תתקבל החלטה בקובלנה .16
הזדמנות נאותה להופיע בפני  לחבר הכנסת הנקבל

לוועדה   ולסתור את הקובלנה וכ	 להמציאהוועדה
ית אאול$ רש; כל המסמכי$ הדרושי$ להגנתו את

א$ הומצאה לחבר  ,הוועדה להכריע בדבר הקובלנה
 הכנסת הזמנה לדיו	 והוא סירב להופיע בפני הוועדה

 כ	 רשאית הוועדה ;בלי שנת	 לכ0 צידוק סבירמ
א$ הגיעה , הנקבל שלא להזמי	 את חבר הכנסת

  . שמ	 הראוי לדחות את הקובלנהלמסקנה
 

 סדרי די�
  וגביית ראיות

בכל עני	 שאי	 לגביו הוראה מפורשת בנוהל זה תנהג   .17
  .בדר0 שנראית לה צודקת ויעילה ועדת האתיקה

  
  החלטת הוועדה: 'פרק ג

 
תוכ� 

 ההחלטה
תת	 ועדת האתיקה את , בתו$ הדיו	 בקובלנה . 18

 ממצאיה בהחלטתה את הוועדה תפרט; החלטתה
העובדתיי$ וא$ מצאה שחבר הכנסת הפר או לא 

תציי	 את הכלל שהופר או לא , כלל אתיקה קיי$
  .עליו קוי$ וכ	 את האמצעי שהוטל

  
 

  	"ב בחשו	 התש"כ
 )1989 בנובמבר 30(

  אברה$ ורדיגר
 יושב ראש ועדת האתיקה
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  החלטות ועדת האתיקה 
  בענייני ועדת האתיקה
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  טת ועדת האתיקה החל

  1בדבר בקשת נקבל לפסול חבר ועדת אתיקה

 
ועדת האתיקה מורכבת מחברי הכנסת אשר נמני$ ע$ סיעות שונות 

,  ימי	�ולה$ השקפות שונות ,  יהודי$ או ערבי$�לאומי$ שוני$ , בכנסת
  .חילוניי$ ודתיי$, מרכז או שמאל

  
בהשקפת$ לאחד רבי$ המקרי$ בה$ הקובל או מי שנגדו קובלי$ קרובי$ 

וא$ תפתח , מ	 הצדדי$ או שה$ נמני$ ע$ אותה סיעה או אותו לאו$
  ?אנה אנו באי$, הוועדה פתח לפסילה של חבר בשל כ0

  
עד כמה שהדבר נית	 מבחינה , כל עוד חבר ועדת האתיקה מודיע כי ישתדל

 אי	 מקו$ לפסילתו �לדו	 בנושא קובלנה שלפניו לגופו של עני	 , אנושית
  .ו חבר ועדהשל אות

  
 
  
  
  
  
  
  

  החלטת ועדת האתיקה 
  2בדבר פרסו� קובלנות בתקשורת

 
   לכללי האתיקה22לפי סעי- 

  
 

ופרס$ הקובל את פרטי הקובלנה , הוגשה קובלנה נגד חבר הכנסת
ועדת ; רשאית ועדת האתיקה שלא לדו	 בקובלנה, באמצעי התקשורת

  .ההאתיקה תפרס$ את דבר קבלת הקובלנה בסמו0 להגשת
  
  
  
  
  

                                                 
 .7.3.2001 �א "ב באדר התשס"מיו$ י 1
 .20.6.2006 �ו "ד בסיוו	 התשס"מיו$ כ 2
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  החלטת ועדת האתיקה
בעני� פרסו� ומסירה של פרוטוקולי� ומסמכי� אחרי� של 

  1הוועדה
  

 לכללי האתיקה לחברי הכנסת קובע כי הליכי אתיקה נגד חבר 21סעי- 
הפרוטוקולי$ וההחלטות , והמסמכי$, הכנסת ודיוני ועדת האתיקה בה$

, ח בה$ אלא ברשות הוועדהעוד נקבע כי אי	 לנכו. יהיו חסויי$, בעניינ$
כול$ או מקצת$ אלא ברשות בכתב מאת הוועדה ובתנאי$ , ואי	 לפרסמ$

הוועדה מבקשת להדגיש כי היא רואה חשיבות רבה בהתבטאות . שתקבע
הנסמכת על אי מסירת הפרוטוקולי$ ושאר , חופשית של חברי הוועדה

הוועדה , אתיחד ע$ ז. לגורמי$ שאינ$ קשורי$ לוועדה, החומר הרלוונטי
כגו	 שימוש בחומר לש$ הליכי$ (מכירה בכ0 כי קיימי$ מקרי$ חריגי$ 

  . שבה$ האינטרס הציבורי מחייב את מסירת החומר הרלוונטי) משפטיי$
  

  :כדלקמ	, לפיכ0 קובעת הוועדה כללי$ למסירת החומר האמור
  

תו0 , לוועדת האתיקה, בקשה למסירת חומר כאמור תוגש בכתב .1
 .  הרלוונטיות של חשיפת החומר למבקשפירוט ונימוק

 
הבקשה תועבר לידיעת חברי הוועדה הרלוונטיי$ ולידיעת חברי  .2

, על מנת לקבל את תגובת$, הכנסת הרלוונטיי$ שלקחו חלק בדיו	
 . א$ רצונ$ בכ0

 
הוועדה תחליט הא$ . הבקשה תובא לדיו	 במסגרת ישיבת הוועדה .3

תעביר ,  במידת היכולת.למסור את החומר הרלוונטי ובאילו תנאי$
תו0 השחרה , רק את החומר הרלוונטי, מתו0 החומר הקיי$, הוועדה

 . או השמטת כל חומר אחר
 
החלטת הוועדה על מסירת החומר ועל התנאי$ למסירתו תועבר  .4

 .בכתב למבקש המידע
  
 
 ומעקב בדבר מסירת החומר מזכירות הוועדה תנהל רישו$ מסודר .5

 .האמור
  
  
  
  

                                                 
  ).30/17' החלטה מס (24.6.2008 �ח "א בסיו	 התשס"מיו$ כ 1
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ת ועדת האתיקה בענייני� החלטו
פרלמנטריי� ובענייני� הנוגעי� 

לפעילותו הפרלמנטרית של חבר הכנסת 
  במשכ� הכנסת
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  החלטת ועדת האתיקה 
  1בעניי� הפרת הסכ� קיזוז

 
חבר הכנסת נדרש לא פע$ להימצא מחו. לכנסת בשעות פעילות  .1

ב על פי רו(והוא מסכ$ ע$ חבר כנסת מסיעה אחרת , מליאת הכנסת
וכ0 , כי שניה$ ייעדרו מההצבעה) קואליציה מול אופוזיציה

המכונות , הבנות אלה. היעדרות$ לא תשפיע על תוצאות ההצבעה
נעשות בכנסת כדבר שבשגרה ונית	 לראות	 כנוהג , "הסכמי קיזוז"

 . בכנסת
 

א0 נודעת לו השפעה , הסכ$ הקיזוז נעשה אמנ$ בי	 שני חברי כנסת  .2
אי עמידה בהסכ$ על ידי אחד הצדדי$ . יניה$החורגת מהיחסי$ ב
עלולה לא רק לפגוע בחבר הכנסת שנעדר , והשתתפותו בהצבעה

מההצבעה בחושבו כי הוא מקוזז ולהפר את האמו	 שנת	 בו אותו 
  .אלא ג$ לעוות את תוצאותיה של ההצבעה, חבר כנסת

  
ועדת האתיקה סבורה כי כאשר חבר הכנסת מתחייב בפני חבר כנסת   3

מהווה הדבר , א0 לאחר מכ	 משתת- בה, אחר כי ייעדר מההצבעה
בשל הפרת החובה לשמור על , עילה להגשת קובלנה לוועדת האתיקה

כבוד הכנסת וכבוד חבריה ולנהוג בדר0 ההולמת את מעמדו כחבר 
מוב	 כי חבר הכנסת רשאי להודיע לחבר הכנסת השני על . הכנסת

, י0 להיעשות זמ	 סביר מראשואול$ הדבר צר, ביטול הסכ$ הקיזוז
באופ	 שיאפשר לאותו חבר כנסת להגיע להצבעה , בהתא$ לנסיבות

  .או להתקזז ע$ חבר כנסת אחר
  

ר הסיעה הוא האחראי "בדיו	 בוועדה התברר כי יש סיעות שבה	 יו  .4
וכל הסכ$ כזה של חבר הסיעה מחייב את אישורו , על הסכמי הקיזוז

 לציי	 כי החובה לעמוד בהסכ$ ועדת האתיקה מבקשת. המוקד$
וג$ , ולא על סיעתו, קיזוז חלה על חבר הכנסת שהתקשר בהסכ$

  . הטענה כי סיעתו לא אישרה את ההסכ$ לא תסייע לו
וככל , מדובר בנהלי$ פנימיי$ אשר כל סיעה קובעת לעצמה

חלה עליו , שבסיעתו של חבר הכנסת יש נהלי$ מיוחדי$ כאלה
  .יוכל לעמוד בהתחייבותוהאחריות לוודא מראש כי 

  

                                                 
 ). 47/18' החלטה מס (22.2.2011 �א "התשע' ח באדר א"מיו$ י 1
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, כי אי	 משמעה של החלטה זו שהסכ$ קיזוז נית	 לאכיפה, יובהר  .5
במוב	 זה שנית	 למנוע מחבר כנסת להצביע לאחר שהתחייב להיעדר 

סיבות הזכות להצביע אינה עומדת כלל לדיו	 ואי	 כלל נ. מההצבעה
א$ יפר חבר כנסת הסכ$ , ואול$ .אשר יכולות להביא לשלילתה

תדו	 בכ0 ועדת האתיקה , קיזוז ע$ חברו ותוגש נגדו קובלנה בעניי	
  .בהתא$ לנסיבות העניי	
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  החלטת ועדת האתיקה 

  1בדבר שימוש בנייר מכתבי� של הכנסת

 
" הכנסת"חבר הכנסת לא ישתמש בנייר מכתבי$ הנושא כותרת  .1

  .למכתביו האישיי$, או כותרת ועדה מוועדות הכנסת
 

לא ישתמש בנייר , ג$ א$ הוא יושב ראש ועדה, הכנסתחבר   .2
..." ועדת"או ..." יושב ראש ועדת"מכתבי$ הנושא כותרת 

  .בנסיבות שאינ	 הולמות שימוש כזה, למכתביו האישיי$
  

חבר "רשאי להשתמש בנייר מכתבי$ הנושא כותרת , חבר הכנסת  .3
ו למעט מכתבי$ בעניני$ הקשורי$ בעסקו או במקצוע, "הכנסת

זכויותיה$ ,  לחוק חסינות חברי הכנסת14איסור שנקבע בסעי- (
 ואשר הפרתו כרוכה בעונש מאסר עד �1951א"התשי, וחובותיה$

  ).שנתיי$
  

חבר הכנסת לא יבקש מעובד הכנסת לחתו$ בשמו על מכתביו   .4
  .האישיי$

 כל מכתב שאיננו בקשר למילוי �" מכתב אישי", בהחלטה זו  
יושב ראש ועדת משנה , נסת כיושב ראש ועדהתפקידו של חבר הכ

או בקשר לתפקיד שהוא ממלא מטע$ הכנסת או ועדה 
  .מוועדותיה

  
חבר הכנסת או סיעה מסיעות הכנסת לא ישלחו דבר דואר אישי   .5

מדינת "או דברי דואר של הסיעה במעטפות הנושאות כתובת 

  .2" דואר רשמי�ישראל 
  
  

  

                                                 
 של כללי 24בהתא$ להוראות סעי- , 28.5.1986 �ו "ט באייר התשמ" מיו$ י1

 �ז "ג בחשו	 התשמ" ביו$ כ הוחלפו�3 ו2סעיפי$ . האתיקה לחברי הכנסת
25.11.1986 .  

  . 17.6.1986 �ו "בסיו	 התשמ'  החלטת ועדת הכנסת מיו$ י2
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  החלטת ועדת האתיקה   
1 שימוש בסמל הכנסתבעני�

  

  

בעניי	 פרסו$ מודעה , בעקבות קובלנה שהוגשה לוועדת האתיקה  . 1
ראתה לנכו	 ועדת האתיקה , בעיתו	 מטע$ קבוצת חברי הכנסת

  .להבהיר את הנושא ולפרס$ החלטה עקרונית כלהל	
  

עליו , הינה מכתב גלוי לראש הממשלה, המודעה נשוא הקובלנה  .2
בראש המודעה התנוסס סמל . ברי הכנסתחתומי$ עשרי$ ושבעה ח

  :כדלקמ	" הכנסת"�ע$ כיתוב מתחתיו , המדינה
  
  
  
  
  

  

  הכנסת 
  

שני חברי הכנסת מקרב החתומי$ על המודעה פנו ביוזמת$ לוועדת   .3
קל וחומר , האתיקה על מנת להבהיר שפרסו$ המודעה בעיתו	

 ,בלי קשר לתוכ	 המודעה. לא היה בידיעת$ כלל, בדר0 שנעשה
עימו ה$ מזדהי$ לחלוטי	 ה$ הודיעו על הסתייגות של ממש 

כי , חברי הכנסת א- הדגישו כל אחד מטעמו. מהפרסו$ בעיתו	
 בפרסו$ סברו שמדובר במכתב הממוע	 לראש הממשלה ולא

שעניינה חשש מפני הטעיית הציבור וכ	 , הקובלנה. מודעה בעיתו	
מודעה בדר0 הסתייגות$ הברורה של חברי הכנסת לעצ$ פרסו$ ה

  .מחייבי$ הבהרה עקרונית מטע$ ועדת האתיקה, בה פורסמה
  

' ז באדר א"בהחלטת ועדת הכנסת מיו$ ט, כי, נקדי$ ונאמר  .4
נקבע כי חבר הכנסת לא יעשה שימוש ) 2000 בפברואר 22(ס "התש

בסמל המדינה או בסמל הכנסת למטרות שאינ	 קשורות למילוי 
ט "בהחלטת ועדת האתיקה מיו$ יעוד נקבע . תפקידו כחבר הכנסת

כי אי	 לעשות שימוש בנייר ) 1986 במאי 28(ו "באייר התשמ
 .לצרכי$ אישיי$ של חבר הכנסת" הכנסת"מכתבי$ הנושא כותרת 

הוועדה הבהירה כי חבר הכנסת יכול לעשות שימוש בנייר מכתבי$ 
   למעט במכתבי$ בעניינ$" חבר הכנסת"הנושא את כותרת 

  

                                                 
  ).28/17' החלטה מס (1.4.2008 �ח "התשס' ה באדר ב"מיו$ כ 1
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 14 כקבוע בסעי- ,קו או במקצועו שלא כחבר הכנסתעסהקשורי$ ב  
�א"התשי, ויותיה$ וחובותיה$זכ, לחוק חסינות חברי הכנסת

התכלית . ניצבות תכליות שונות, ביסוד החלטות אלו. 1951
הרלוונטית בה מבקשת הוועדה לעסוק היא התכלית שעניינה 

  .מניעת הטעיית הציבור
  

יי$ מקובל לצר- לד- הפרסו$ בפרסומי$ רשמיי$ של גופי$ ציבור  .5
את ) 'הודעות רשמיות וכד, מודעות דרושי$, פנייה לציבור, מכרז(

כאשר , לכ	. כ0 עושה ג$ הכנסת בפרסומיה. סמל הגו- הרלוונטי
שהוא , פשיטא, הציבור נחש- לפרסו$ הנושא את סמל הכנסת

מניח כי המדובר בפרסו$ רשמי מטע$ הכנסת כמוסד ולא בפרסו$ 
  .  חבר הכנסת פלוני או קבוצת חברי הכנסתעמדה מטע$

   
מודעה בעיתו	 עליה מתנוסס סמל הכנסת עלולה להטעות את   .6

, למשל, הציבור שיחשוב כי מדובר בעמדה שהכנסת קיבלה
  . א- שאי	 אלו פני הדברי$, במליאתה

  
ועדת האתיקה רואה לנכו	 להדגיש בפני חברי הכנסת כי מוטלת   .7

ע מלית	 יד$ לפרסו$ מודעה שיש בו כדי עליה$ החובה להימנ
משל הפרסו$ המובא בפני הציבור נעשה , ליצור חשש של הטעיה

  . מטעמה של הכנסת כמוסד רשמי
  

כי אי	 מניעה שחבר הכנסת יפרס$ את עמדתו בתקשורת או , יובהר  . 8
ובלבד שבפרסו$ , במסגרת תפקידו כחבר הכנסת, באופ	 אחר

  .ת הציבור בנוגע לזהות בעל העמדהכאמור לא יצור חשש להטעיי
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  שימוש בסמל המדינה

 
חבר הכנסת לא יעשה שימוש בסמל המדינה או בסמל הכנסת למטרות 

  .שאינ	 קשורות למילוי תפקידו כחבר הכנסת
 
  )22.2.2000 �ס "התש' ז באדר א"החלטת ועדת הכנסת מיו$ ט(



  
  

 188

  החלטת ועדת האתיקה 
  נסת לגופי� בעלי סמכות מעי� שיפוטיתבעניי� פניית חברי הכ

  1והבהרות להחלטה זו

 
  :מחליטה ועדת האתיקה כדלקמ	, בעקבות פניה של רש$ העמותות

 
ועדת האתיקה מוצאת פג$ בפניות של חברי הכנסת לנושאי   .1

, רש$ החברות, רש$ העמותות: כגו	(תפקידי$ מעי	 שיפוטיי$ 
) עדות התכנו	 והבניהו, רשויות המס, רש$ האגודות השיתופיות

שכ	 יש בכ0 ניסיו	 ללחו. , בבקשה שישנו החלטה שקיבלו לפי די	
על נושא התפקיד לפעול בניגוד להוראות החוק ולהנחיות 

כמו . שמכתיבות את שיקול דעתו ולסטות מהחלטה שקיבל מכוח	
בפניית חבר הכנסת יש משו$ עקיפה של מנגנו	 הערעור על , כ	

החלטה הכפופה לביקורת בית המשפט , החלטת נושא התפקיד
  .וא- לביקורת מבקר המדינה

 
חבר הכנסת לא יפנה לנושאי תפקידי$ המפעילי$ סמכות , לפיכ0  .2

מעי	 שיפוטית בבקשה שישנו החלטה שקיבלו בתוק- סמכות$ 
  .כאמור

  
ט "החלטה זו אינה באה לגרוע מהחלטת ועדת האתיקה מיו$ כ  .3

בנושא חברי הכנסת המכהני$ ) 1996 בדצמבר 10(ז "בכסלו התשנ
  .בתפקידי ניהול במוסדות וגופי$ ציבוריי$

  
אי	 בהחלטה זו כדי למנוע מחבר הכנסת לפנות לשר , כמו כ	  .4

  .1הממונה על נושאי התפקידי$ המפורטי$ בסעי- 
  

  :הבהרות
 
אי	 בהחלטה זו כדי למנוע מחבר הכנסת לפנות לנושאי   . א

 בבקשה לזרז טיפול במקרה 1- התפקידי$ המפורטי$ בסעי
מסוי$ או לתק	 תקלות מינהליות או אחרות שעולות מפניות 

הואיל ואי	 בכ0 משו$ בקשה לשנות , הציבור לאותו חבר הכנסת
  .החלטה שנתקבלה על יד$ לפי די	

  
הכוונה היא א0 ורק לפניה היכולה להתפרש כהנחיה לשינוי   .ב

ר הכנסת סבור כי היה וחב. החלטה שהתקבלה בהתא$ לנהלי$
ביכולתו לפנות לדרג המיניסטריאלי , החלטת הפקיד שגויה

  .ולערער על כ0

                                                 
  . 16.10.2001 �ב "ט בתשרי התשס" מיו$ כ1
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  החלטת ועדת האתיקה 
   1"איגרת לבוחר"בדבר איסור הכללת פרסומת מסחרית ב

 
' במסגרת תקציב הקשר ע$ הציבור אשר לו זכאי חבר הכנסת לפי פרק ה

רשאי , �2001א"שסהת, )הענקות ותשלומי$(להחלטת שכר חברי הכנסת 
ובה פירוט פעילותו " איגרת לבוחר"חבר הכנסת לשלוח לציבור בוחריו 

  .כחבר הכנסת
 

מודעות " איגרת לבוחר"ועדת האתיקה דנה בשאלה הא$ נית	 לכלול ב
  .פרסומת מסחריות

  
בהכללת מודעות פרסומת מסחריות במסגרת , הוועדה החליטה כי

 של מת	 חסות על ידי חבר הכנסת יש משו$ מראית עי	, "האיגרת לבוחר"
ל השהוא ג$ ק, לגופי$ המפרסמי$ ושל נסיו	 להשפיע על ציבור הבוחרי$

  .לצרו0 את המוצרי$ נשוא הפרסומת, היעד של הגופי$ המפרסמי$
  

כמו כ	 נראה לוועדה כי ג$ א$ החברות המסחריות נשאו באותו חלק 
 מראית עי	 של עדיי	 קיימת, מעלות הפרסו$ המתייחס למודעות שלה	

  ".האיגרת לבוחר"מימו	 מלא על יד	 של הוצאות 
  

שחברי הכנסת אינ$ רשאי$ לכלול , לפיכ0 החליטה ועדת האתיקה
שה$ שולחי$ לציבור בוחריה$ מודעות פרסומת " איגרת לבוחר"ב

  . מסחריות מכל סוג שהוא
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .21.10.2003 �ד "ה בתשרי התשס"מיו$ כ 1
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  החלטת ועדת האתיקה 
   1רבדבר מענה לפניות הציבו

 
לוועדת האתיקה מגיעות מדי פע$ תלונות על כ0 שחברי הכנסת נמנעי$ 

  .לעיתי$ מלהשיב לפניות הציבור
  

  :ועדת האתיקה דנה בנושא ולהל	 החלטתה
  

פניות . במגוו	 נושאי$, מספר רב של פניות, מדי יו$, חברי הכנסת מקבלי$
יג מידע המעוניני$ להצ, נשי$ פרטיי$אאלה מגיעות מגופי$ שוני$ ומ

. או לבקש את התערבות$ וסיוע$ בבעיות שונות, ועמדות בפני חברי הכנסת
יש שהפניות נוגעות לנושאי$ הקשורי$ לפעילותו הפרלמנטרית או 

א0 לעתי$ קרובות ה	 קשורות לעניני$ המצויי$ , הציבורית של חבר הכנסת
  .ואינ	 קשורות לכנסת, בסמכות משרדי הממשלה או גורמי$ אחרי$

  
, בשל דעותיו או תפקידו המיוחד, תי$ הפניות נשלחות לחבר כנסת אחדעל

. ובמקרי$ אחרי$ נשלחות הפניות למספר רב של חברי כנסת וא- לכול$
הפכה , היכולת לשלוח דואר אלקטרוני בתפוצה רחבה בלחיצת כפתור

  .אפשרות זו לזמינה וקלה
  

סמכות חברי בנושאי$ המצויי$ ב, י$חמענה לפניות ציבור וסיוע לאזר
הדבר נכו	 . יכול להיחשב כחלק ממכלול תפקידיו של חבר הכנסת, הכנסת

כגו	 יושב ראש הכנסת ויושבי , בעיקר לגבי נושאי תפקידי$ מיוחדי$ בכנסת
ותור$ , מענה לפניות מתחייב א- מכללי הנימוס המקובלי$. ראש ועדות

  .לשיפור מעמדה של הכנסת בעיני הציבור
  
, ת מחבר הכנסת להשיב בכתב לכל פניה המגיעה למשרדואי	 לצפו, איד0מ

או כאשר הפניה נשלחה , לעתי$ בנושאי$ שבה$ הוא כלל אינו עוסק
  .לרבות לגורמי$ האחראי$ לנושא, בתפוצה רחבה

  
 �1958ט"התשי, )החלטות והנמקות(וק לתיקו	 סדרי המינהל חאמנ$ ה

 להשתמש בסמכות ,בכתב, תבקש עובד הציבורנ"שא$ , )א(2בסעי- , קובע
א0 לא , יחליט בבקשה וישיב למבקש בכתב בהקד$, די	 שניתנה לו על פי

אול$ הוראה זו אינה , "יאוחר מארבעי$ וחמישה ימי$ מיו$ קבלת הבקשה
בידי חברי הכנסת אי	 סמכויות אופרטיביות שניתנו . נוגעת לחברי הכנסת

כאמור בסעי- , שהציבור רשאי לבקש כי יעשו בה	 שימוש, די	 לה$ על פי
  .ל"הנ) א(2
  

                                                 
 .7.12.2004 �ה "ד בכסלו התשס"מיו$ כ 1
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ועדת האתיקה ממליצה כי יושב ראש הכנסת או יושב , לאור כל האמור
, המקבל פניה הקשורה למילוי תפקידו האמור, ראש ועדה מוועדות הכנסת

  .תו0 פרק זמ	 סביר, ישיב לפניה
  

הקובעי$ בעצמ$ את דר0 עבודת$ ואת התחומי$ ,  הכנסתילעני	 כלל חבר
אי	 ועדת האתיקה מוצאת לנכו	 להמלי. , י$ לעסוקשבה$ ה$ מבקש

מפנה ועדת האתיקה את תשומת לב חברי הכנסת , ע$ זאת. בנושא זה
חבר "כי , בי	 היתר, שבו נקבע, לכללי האתיקה לחברי הכנסת) 4(א1לסעי- 

נראה שסיוע לאזרחי$ ומת	 ". הכנסת יעשה לטיפוח אמו	 הציבור בכנסת
ולטיפוח אמו	 הציבור , ל לתדמית הכנסת כולהמענה לפניותיה$ יכול להועי

  .בה
  
  
  
  

  החלטת ועדת האתיקה 
  1בדבר פרסו� פניה לבדיקה או חקירה

 
החליטה ועדת האתיקה ,  לכללי האתיקה24בהתא$ להוראות סעי- 

 :כדלקמ	
, למבקר המדינה(חבר הכנסת אשר מעביר נושא לבדיקה או חקירה כלשהי "

לא יפרס$ את תוכ	 הפניה כל עוד , )'ה וכומשטר, היוע. המשפטי לממשלה
 ."לא העביר העתק ממנה לאותו אד$ ונת	 לו הזדמנות סבירה להגיב

  
  
  
 

  חלטת ועדת האתיקהה
  2 ניי� שימוש במכונות הצילו� של הכנסתבע

  
, יושב ראש הכנסת, עקבות קובלנתו של חבר הכנסת ראוב	 ריבלי	ב

חב במכונות הצילו$ של הכנסת בענייני$ של חברי הכנסת שעשו שימוש נר
 האתיקה להבהיר כי מכונות הצילו$ דתמבקשת וע, לצורכי מפלגת$

עובדי , המוצבות במשכ	 הכנסת מיועדות לשימוש$ של חברי הכנסת
אי	 . לצרכי העבודה הפרלמנטרית בלבד, הסיעות והעוזרי$ הפרלמנטריי$

לצרכי$ , ובמכונות הצילו$ בפרט, לעשות שימוש בציוד הכנסת בכלל
  .אישיי$ או אחרי$, מפלגתיי$

                                                 
  . �25.5.1997ז"באייר התשנ' תוקנה ביו$ כ, 2.3.1988 �ח "ג באדר התשמ" מיו$ י1
  .29.11.2005 �ה "ז בחשו	 התשס"מיו$ כ 2
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   ועדת האתיקהתהחלט
  �1 משיכת חתימותיה� של חברי הכנסתיבעני

  
כ אריה אלדד "הגיש חה) 2006 בדצמבר 28(ז "בטבת תשס' ביו$ ז .1

כ אהוד אולמרט בגי	 הפרת תקנו	 "חה, קובלנה נגד ראש הממשלה
נו	 א לתק49הכנסת בשל אי הופעה לדיו	 במליאה לפי סעי- 

ט בטבת "ביו$ י, בדיו	 שנער0 בוועדת האתיקה בקובלנה. הכנסת
התברר כי אי	 מקו$ לדו	 בקובלנה כנגד , )2007 ינואר 9(ז "התשס

ראש הממשלה שכ	 לאחר שהוגשה דרישה של ארבעי$ חברי כנסת 
, לקיי$ דיו	 בהשתתפות ראש הממשלה בנושא שהוחלט עליו

וטר$ הגעתו של ראש , הממשלה: יסוד� לחוק42בהתא$ לסעי- 
משכו מספר חברי כנסת את חתימותיה$ , הממשלה למשכ	 הכנסת

משכ0 . מהדרישה ועל כ0 נמסרה הודעה למזכירות הממשלה
החליטה ועדת האתיקה כי אי	 בסיס עובדתי לדו	 בקובלנה כנגד 

 . ראש הממשלה
 

כ אריה "החליטה ועדת האתיקה כי קובלנתו של חה, יחד ע$ זאת  .2
לה סוגיה עקרונית וחשובה בנושא משיכת חתימותיה$ אלדד מע

החליטה ועדת האתיקה לדו	 בנושא , משכ0. של חברי הכנסת
העקרוני של משיכת חתימות חברי הכנסת בהתא$ לסמכותה מכוח 

 .  לכללי האתיקה לחברי הכנסת24סעי- 
  

הסוגיה של משיכת חתימות חברי הכנסת מעמידה בהתנגשות   .3
האינטרס הראשו	 הוא חופש הפעולה של חבר . מספר אינטרסי$

לחבר . ה	 כמחוקק וה	 כמפקח על פעולות הממשלה, הכנסת היחיד
והוא ריבו	 לפעול על פי צו מצפונו , הכנסת נית	 שיקול דעת רחב

, משכ0. והכרתו בנושאי$ השוני$ אשר מהווי$ חלק מתפקידו
 עת רשאי חבר הכנסת למשו0 את חתימתו בכל שלב ובכל, לכאורה

עד לשלב שבו החלה כבר הפעולה על סמ0 , במסגרת כל הלי0
שאז אי	 עוד באפשרותו של חבר הכנסת לחזור בו , החתימה
ניצב , בצד חופש הפעולה של חבר הכנסת, ואול$. מחתימתו

החופש לפעול אינו . האינטרס של קיו$ הפרלמנט כגו- מחוקקי$
ת להבטיח וישנ$ מקרי$ בה$ צרי0 לאזנו על מנ, חופש מוחלט

אינטרסי$ אחרי$ ראויי$ להגנה והכל על מנת להבטיח את פעולת 
משכ0 קיימי$ . תו0 שמירה על כבודה, הכנסת כבית המחוקקי$

מקרי$ שבה$ תגביל הכנסת כגו- את חבר הכנסת מלמשו0 את 
 . חתימתו מהלי0 פלוני

  

                                                 
 ). 14/17' החלטה מס (21.3.2007 �ז "באדר התשס' מיו$ ב 1



  
  

 193

ועדת . מציאת נקודת האיזו	 בי	 האינטרסי$ אינה מלאכה פשוטה  .4
ה סבורה כי לעניי	 משיכת חתימות חברי הכנסת ולעניי	 האתיק

התוצאות של מעשה משיכת החתימה יש להבחי	 בי	 ארבע קבוצות 
 .עיקריות ונפרדות אשר תפורטנה להל	

  
 עניינה בחתימות חברי הכנסת על הצעות הקבוצה הראשונה  .5

יש לית	 לחבר הכנסת שיקול דעת , בנושאי הצעות חקיקה. חקיקה
שכ	 מדובר בתמצית עיסוקו של חבר הכנסת ובלב , ל שנית	רחב ככ

מחליטה ועדת האתיקה כי לגבי , משכ,. העשייה הפרלמנטרית
רשאי חבר הכנסת למשו, , נושאי� הנכללי� בקבוצה הראשונה

) א(142בכפו" להוראות סעי" , את חתימתו בכל עת ובכל שלב
 גמר כ לחזור בו מהצעת החוק עד"לתקנו� הכנסת המאפשר לחה

 .הדיו� בוועדה אחרי הקריאה הראשונה
  

בחתימות חברי הכנסת על הליכי$ אשר  עניינה הקבוצה השניה  .6
מדובר בהליכי$ אשר מבססי$ , כלומר. ביצוע$ מתחייב מכוח הדי	

בקבוצה זאת , כ0 לדוגמה. מעשי$ עשויי$ שלא נית	 לחזור מה$
נשיא : יסוד� לחוק6נכללות חתימות חברי הכנסת על פי סעי- 
הכנסת רשאי$ להציע המדינה הקובע כי עשרה לפחות מחברי 

מבקר המדינה הקובע : יסוד� לחוק3מועמד לנשיאות וסעי- 
לתקנו	 לעניי	 הצעת מועמד לוועדת ) 2)(ג(ב74הוראה דומה וסעי- 
מכיוו	 שהלי0 בחירת נשיא המדינה והלי0 . הב'מינויי$ לקאדי$ מד

ותחילתו באיסו- ,  הדי	בחירת מבקר המדינה מתחייב מכוח
חתימות של חברי הכנסת הרי חתימותיה$ ה$ בגדר מעשה עשוי 
ולא ייתכ	 כי חבר הכנסת ימשו0 את חתימתו מהליכי$ אלו ובכ0 

, משכ,. ייתכ	 שיכשיל את בחירת בעלי התפקידי$ האמורי$
מחליטה ועדת האתיקה כי לגבי נושאי� הנכללי� בקבוצה 

כ על חזרה בו "ודעתו של חהלא יהיה כל תוק" לה, השניה
 . מחתימתו וחתימתו תוסי" ותחייב

  
 כי אי	 בהחלטה זאת כדי לפגוע בשיקול דעתו המהותי של דגשיו  .7

עמדתו כלפי המועמד כנסת את שכ	 א$ שינה חבר ה, חבר הכנסת
חבר הכנסת חופשי להצביע בהתא$ ,  לעיל6בדוגמאות שבסעי- 

 החתימה מבטיח את קיו$ העדר היכולת למשו0 את. לצו מצפונו
 ומונע את סיכולו אול$ אי	 הוא מתערב כלל בהפעלת שיקול ההלי0

החתימות ה	 תחילת ההלי0 ולכ	 . דעתו המהותי של חבר הכנסת
  . יוכל חבר הכנסת להגשי$ את מצפונו בעת ההצבעה

  
 עניינה בחתימות חברי כנסת על הליכי רשות הקבוצה השלישית  .8

אשר סמכות ייזומ$ או הפסקת$ , ריי$פני$ פרלמנט, שוני$
המדובר בהליכי$ אשר אי	 חובה בדי	 . מסורה בידי חברי הכנסת

  בהתא$, וקיומ$ או אי קיומ$ הוא עניי	 שבשיקול הדעת, לקיימ$
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בקבוצה זאת נית	 לכלול את , כ0 לדוגמה. לרצונ$ של חברי הכנסת  
כנסת הממשלה לרוב חברי ה: יסוד� לחוק29הרשות שמעניק סעי- 

לבקש בכתב מנשיא המדינה להטיל על חבר כנסת פלוני להרכיב 
הרשות לקיי$ דיו	 בהשתתפות ; ממשלה לאחר פיזור הכנסת בצו
על פי , הממשלה: יסוד� לחוק42ראש הממשלה בהתא$ לסעי- 

 13הרשות הקבועה בסעי- ; דרישה של לפחות ארבעי$ חברי כנסת
, �1951א"תשי, בותיה$זכויותיה$ וחו, לחוק חסינות חברי הכנסת

הרשות של רוב חברי ; להגיש בקשה לנטילת חסינות חבר הכנסת
הכנסת לבקש מנשיא המדינה להטיל את התפקיד של הרכבת 

: יסוד� לחוק10בהתא$ לסעי- , הקואליציה על חבר הכנסת פלוני
הרשות להעביר את נשיא המדינה מכהונתו על ידי ; הממשלה

 20בהתא$ לסעי- , מחברי הכנסתקובלנה שהגישו עשרי$ לפחות 
הרשות לדרוש כינוס מיוחד של הכנסת ; נשיא המדינה: לחוק יסוד

  .' וכד1994 �ד "תשנ, לחוק הכנסת) ב(9בפגרה בהתא$ לסעי- 
מחליטה ועדת האתיקה כי , בנוגע לנושאי� הנכללי� בקבוצה זאת

 השעות בטר� המועד 48כ במהל, "אי� למשו, את חתימתו של חה
ומשיכה כאמור תהווה עילה להגשת קובלנה , אותו ההלי,הקבוע ל

תובטח נקודת האיזו	 הראויה בי	 שיקול דעתו של חבר , כ0 .אתית
 .הכנסת לבי	 החשש לפגיעה בהליכי$ הפרלמנטרי$

  
יודגש כי אי	 בהחלטה זאת כדי לפגוע בשיקול דעתו המהותי של   .9

ו$ הלי0 שכ	 ג$ א$ שינה את עמדתו בעניי	 ייז, חבר הכנסת
,  השעות בטר$ המועד הקבוע לאותו ההלי480הרשות במהל0 

  . חופשי חבר הכנסת להצביע במסגרת ההלי0 בהתא$ לצו מצפונו
  

 עוסקת בחריגי$ סטטוטוריי$ לקבוצות שנמנו הקבוצה הרביעית  .10
חריגי$ אלו הינ$ ענייני$ שבה$ נקבע בחוק הסדר מיוחד . לעיל

ברי כי במקו$ שנקבע הסדר . נסתלעניי	 משיכת חתימות חברי כ
מיוחד לעניי	 משיכות החתימות בחוק אי	 כל מקו$ להחיל את 
הכללי$ האמורי$ בהחלטה זאת ויש להחיל את הכללי$ הייחודי$ 

נית	 לכלול , כ0 לדוגמה. אשר נקבעו מפורשות בדברי החקיקה
� לחוק40בקבוצה זאת את התפטרות חבר הכנסת בהתא$ לסעי- 

הקובע כי ההתפטרות תהיה בהגשה אישית של כתב הכנסת : יסוד
בהתא$ . ההתפטרות חתו$ על ידי המתפטר ליושב ראש הכנסת

 לחוק חבר הכנסת שהגיש את התפטרותו חברותו בכנסת 41לסעי- 
נפסקת כעבור ארבעי$ ושמונה שעות לאחר שכתב ההתפטרות 
 .הגיע לידי יושב ראש הכנסת זולת א$ חזר בו מהתפטרותו לפני כ	

דוגמה נוספת עוסקת בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בהתא$ 
לתקנו	 הכנסת והודעה על הסכמה לנטילת חסינות ) א(ב97לסעי- 

, זכויותיה$ וחובותיה$, בהתא$ לחוק חסינות חברי הכנסת
  . �1951א"תשי
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  החלטה של ועדת האתיקה
  1 היעדרות חברי הכנסת מישיבות הכנסתבעני�

  
להיעדרות חברי הכנסת בשל , מידי פע$,  מקו$הוועדה קובעת שאכ	 יש

 בשל פעילות �פעילויות מחו. לכנסת ולגבי מי שמכה	 בתפקידי$ בממשלה 
לש$ כ0 ניתנה לחברי הכנסת האפשרות , ואול$. במסגרת אות$ התפקידי$

לסגני שרי$ שתי חמישיות מימי , של היעדרות עד שליש מימי הישיבות
וזאת מבלי שיהא עליה$ לתת , שיבותהישיבות ולשרי$ מחצית מימי הי

פעילות ציבורית מחו. לכנסת באר. ובחו. . ולא מעבר לזה, הצדק סביר לכ0
במסגרת הממשלה אל ) לגבי מי שמכה	 בתפקידי$ בממשלה(לאר. ופעילות 

  .לסגני שרי$ ולשרי$, לה לחרוג מהנורמה הקבועה בחוק לחברי הכנסת
  

בע כי חבר הכנסת יקדיש למילוי  לכללי האתיקה לחברי הכנסת קו3סעי- 
ויבכר בזמ	 הזה את מילוי , תפקידו כחבר הכנסת את כל הזמ	 הדרוש לכ0

כי על חברי הכנסת , הוועדה מבקשת להדגיש. תפקידו על פני כל עיסוק אחר
, מוטלת אמנ$ החובה להיות נוכחי$ בשני שליש מימי הישיבות בכנס

בות שבנוכחות$ של חברי ואול$ קיומה של חובה זו אינו גורע מהחשי
על חבר הכנסת , לפיכ0. הכנסת במספר רב ככל הנית	 של הישיבות בכנס

לית	 הסבר בפני , החורג מהמספר המינימאלי של הישיבות בהתא$ לחוק
ועדת האתיקה לא רק לגבי החריגה האמורה אלא לגבי כלל ימי היעדרותו 

  .מישיבות הכנס
  
  

  החלטה של ועדת האתיקה
   2רות חברי הכנסת מישיבות הכנסת היעדבעני�

  
המעג	 את סוגיית היעדרות$ של חברי הכנסת מישיבות , חוק החסינות

יוצא מהנחה כי חברי הכנסת נדרשי$ להיעדר מפע$ לפע$ ממשכ	 , הכנסת
ולש$ כ0 קובע כי ועדת האתיקה תדו	 רק בהיעדרות של שליש , הכנסת

 חמישיות ויותר לעניי	 סגני שתי, ויותר מימי הישיבות לעניי	 חברי הכנסת
  . ומחצית ויותר לעניי	 השרי$, השרי$

ומאפשרת לחברי , התקופה האמורה נכונה לגבי ימי הישיבות בכנס של$
הכנסת לתכנ	 את ימי ההיעדרות והנוכחות כ0 שבמהל0 הכנס לא תהיה 

  . חריגה מדרישות החוק
  

                                                 
  ).38/17' החלטה מס( 28.10.2008 � ט"ט בתשרי התשס"מיו$ כ 1
זהו החלק העקרוני ; 51/18' החלטה מס (28.6.20111 � א"תשעהסיו	 בו "כ מיו$  2

 ).מתו0 ההחלטה שעסקה בהיעדרות במושב מסוי$
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 כי היעדרות ,כפי שציינה במספר החלטות בעבר, הוועדה מבקשת להדגיש
לרבות , ל"באר. ובחו, חברי הכנסת לצור0 פעילות פוליטית וציבורית

לש$ . לא תיחשב כהצדק סביר להיעדרות, נסיעות מטע$ המדינה או הכנסת
כ0 על חברי הכנסת להשתדל כי פעילויות מסוג זה יתבצעו בימי הפגרה 

לצי$ וא$ בכל זאת ה$ נא, ובימי$ שבה$ לא מתקיימות ישיבות של הכנסת
, להיעדר לצרכי$ אלה עליה$ להקפיד על נוכחות בכנסת בשאר ימי הכנס

  .כדי לא לעבור את המכסה הקבועה בחוק
הדברי$ נכוני$ א- לעניי	 היעדרות בשל מחלה שגרתית או אירועי$ 

,  לחברי הכנסת אי	 ימי מחלה או חופשה כלעובדי$ רגילי$�משפחתיי$ 
  .ת הקבועה בחוקוא- לצרכי$ אלה נועדה מכסת ההיעדרו

ל מטע$ הכנסת "הצדקת החריגה ממכסת ההיעדרות בנסיעות לחו, לפיכ0
וחבר , לא תתקבל כהצדק סביר' אירוע משפחתי וכד, או במחלה שגרתית

הכנסת שיבקש להכיר בימי היעדרות מעבר למכסה כהצדק סביר יתבקש 
  . לית	 הסבר לכל ימי ההיעדרות

  
 לכללי האתיקה לחברי הכנסת 3עי- מבקשת הוועדה להזכיר כי ס, בנוס-

קובע כי חבר הכנסת יקדיש למילוי תפקידו כחבר הכנסת את כל הזמ	 
  .ויבכר בזמ	 הזה את מילוי תפקידו על פני כל עיסוק אחר, הדרוש לכ0

  
בהקשר זה מבקשת הוועדה להדגיש כי על חברי הכנסת מוטלת אמנ$ 

ואול$ קיומה של , נסהחובה להיות נוכחי$ בשני שליש מימי הישיבות בכ
חובה זו אינו גורע מהחשיבות שבנוכחות$ של חברי הכנסת במספר רב ככל 

  . הנית	 של הישיבות בכנס
היעדרות חברי הכנסת מעבר למכסה הקבועה בחוק החסינות יוצרת מצג 

התנהגות כזו עלולה . של זלזול הנבחרי$ ה	 כלפי הציבור וה	 כלפי הכנסת
  .	 הציבור כלפיהלפגוע במעמד הכנסת ובאמו

  

  
  האתיקה ועדת של החלטה

  1בעני� הכרה במנוחה אחרי לידה כהצדק סביר להיעדרות
  
לבקשת שדולת הנשי$ בישראל דנה ועדת האתיקה בשאלת   .1

ות הוועדה קבעה כי היעדר. היעדרותה של חברת הכנסת לאחר לידה
בתקופה הסמוכה ללידה הינה של חברת הכנסת מישיבות הכנסת 

לחוק חסינות חברי ) 2)(א(ד13לעניי	 סעי- , ר הצדק סבירבגד
 חוק �להל	  (�1951א"התשי, זכויותיה$ וחובותיה$, הכנסת

  .כפי שיפורט להל	, )החסינות
  

                                                 
   ).1/18' החלטה מס (26.5.2009 � ט"התשסבסיוו	 ' מיו$ ג 1
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מעג	 את זכותה של , �1954ד"התשי,  לחוק עבודת נשי6$סעי-  .2
על פי המצב המשפטי .  שבועות14עובדת לחופשת לידה למש0 

ועל כ	 היא , נסת אינה מוגדרת כעובדת לעניי	 זהחברת הכ, הקיי$
כי שינוי , יצוי	. במשמעות הקבועה בחוק, אינה יוצאת לחופשת לידה

, החוק בעניי	 זה עלול בעקיפי	 ג$ לפגוע בזכויותיה של חברת הכנסת
תימנע , שכ	 א$ ייקבע בחוק כי חברת הכנסת יוצאת לחופשת לידה

א- סוגיית כהונת . פה זוממנה זכותה לפעול בכנסת במש0 תקו
או לחלופי	 סוגיית החלפת חברת הכנסת , הכנסת בהרכב חסר

מעלות שאלות , לתקופת חופשת הלידה בחבר הכנסת הבא ברשימה
  .כבדות משקל

  
אשר נועדה , מוב	 כי הזכות המוקנית לכל עובדת, יחד ע$ זאת  .3

, לאפשר לה מנוחה מהלידה ולטפח את הקשר בי	 ההורה ליילוד
חזרתה של חברת , יתרה מזאת. אוי שתוקנה ג$ לחברות הכנסתר

עלולה להעביר מסר בעייתי , הכנסת לעבודה מיד לאחר הלידה
לפיו נית	 לוותר על , ואולי א- לציבור המעסיקי$, לציבור הנשי$
  .חופשת הלידה

  
לפיכ0 קובעת הוועדה כי היעדרותה של חברת הכנסת לתקופת  .4

ומוב	 שיש לראות , הינה נכונה וראויה, וקחופשת הלידה הקבועה בח
  . לחוק החסינות) 2)(א(ד13לעניי	 סעי- , בה הצדק סביר

 
חברת כנסת אשר בחרה מרצונה להופיע לישיבות הכנסת בתו0   .5

 היעדרותה ממספר מקביל של ימי ישיבות ע$ �התקופה האמורה 
  .תחשב א- היא להצדק סביר כאמור, תו$ התקופה

  
 תקופות אלו לא יכללו בחשבו	 מכסת ימי ההיעדרות מוב	 כי  . 6

שחבר הכנסת לא צרי0 לספק הצדק סביר , הקבועה בחוק
  .להיעדרותו מה$

  
ועדת האתיקה קוראת לראשי הסיעות לכבד באופ	 מלא את   .7

ולהמנע מהתערבות בהחלטת , מנוחתה של חברת הכנסת לאחר לידה
זכויותיה כיולדת לבי	 חברת הכנסת באשר לדר0 האיזו	 הראויה בי	 

  .זכויותיה כנבחרת ציבור
  

 .ההחלטה תונח על שולח	 הכנסת 
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  בעני�  האתיקה ועדת של החלטה  
התנהגות חברי הכנסת בכל הנוגע למתמחי� 

  1בלשכותיה�
  

ועדת האתיקה מבקשת להבהיר את כללי ההתנהגות הנדרשי$   
  . שכותיה$בקשר שבי	 חברי הכנסת ובי	 המתמחי$ המוצבי$ בל

יצוי	 כי הכללי$ שיפורטו להל	 נוגעי$ א0 ורק למתמחי$ המגיעי$ 
לווי והשמה , מיו	, ובטיפול, דר0 הכנסת בנוהל התקשרות ממוסד
לסטודנטי$ אלה העבודה . של מרכז המחקר והמידע של הכנסת

בכנסת נחשבת התמחות והיא ניתנת כנגד מלגה שה$ מקבלי$ 
  .מקרנות חיצוניות

 רלבנטיי$ לכל התקשרות וולונטרית אינ�ללי$ אלה יודגש כי כ
אחרת כגו	 התנדבות של אזרחי$ מטעמי$ ערכיי$ ופוליטיי$ 

  .בפעילותו של חבר הכנסת ועל פי שיקול דעתו
כללי$ אלה יחולו ככל שימש0 ההסדר הקיי$ בי	 הכנסת ובי	 

שעה שהכנסת היא זו המבצעת את ההתקשרות , הקרנות השונות
תו0 חתימה על הסכ$ ע$ ,  ומגבלות להתקשרות זאתוקובעת סייגי$

  .הגופי$ הרלבנטיי$
  

  :להל	 הכללי$ אשר עליה$ החליטה ועדת האתיקה
  

ועדת האתיקה קובעת כי חבר הכנסת רשאי להיעזר במתמחי$   .1
 .ובלבד שההתקשרות הוסדרה באמצעות הכנסת, במשרדו

  
דנטי$ ובי	 נוהל העסקת המתמחי$ מקרב בי	 סטו, לדעת הוועדה  .2

מאפשר לסטודנטי$ להכיר את עבודת הכנסת , עבודת הכנסת
מאפשר , חשוב בידי המתמחי$כלי לימודי משמש , ולהזדהות עמה

לסטודנטי$ מעוטי אמצעי$ מ	 הפריפריה היכרות מעמיקה ע$ 
. ומהווה סיוע ראוי לעבודה הפרלמנטרית של חברי הכנסת, הכנסת

מחי$ בהתא$ לנוהל אי	 בהעסקת מת, לדעת ועדת האתיקה
משו$ קבלת מתנה , ההעסקה שקבעה הכנסת ובהתא$ לכללי$ אלה

 .או הנאה חומרית אסורה
  

                                                 
   ).8/18' החלטה מס (14.10.2009 � ע"התשתשרי  בו"כמיו$  1
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העסקת המתמחי$ תתבצע באופ	 מסודר ובתווכה של הכנסת   .3
כפי שהדבר מתבצע , באמצעות מרכז המחקר והמידע של הכנסת

הקר	  ובי	 חבר הכנסתקיר חוס$ בי	 זאת על מנת ליצור . כיו$
המתמחי$ יבחרו ויוצבו בלשכות . ממנת את התמחות הסטודנטהמ

י שיקול דעתו של מרכז המחקר והמידע של "חברי הכנסת עפ
או חבר /א0 תיתכ	 התחשבות ברצונ$ של הסטודנט ו, הכנסת

 .הכנסת א$ אי	 הדבר יוצר הפליה כלפי חברי כנסת אחרי$
  

ת חבר הכנסת יעסיק את המתמחה א0 ורק בתחומי הפעילו  .4
 . כגו	 פניות ציבור וסיוע בחקיקה ובמחקר, הפרלמנטריי$

  
פלגתית אסורה העסקת המתמחה בתחומי$ הנוגעי$ לפעילות המ  .5

לאירועי$ מפלגתיי$ או סיוע של חבר הכנסת כגו	 התלוות 
יודגש כי אסורה הטלת משימות בעלות אופי כזה ה	 . בפריימריס

 .בתו0 משכ	 הכנסת וה	 מחוצה לו
  

יגי$ המוטלי$ על המתמחי$ נקבעי$ אמנ$ בחוזה הנחת$ בי	 הסי  .6
הקרנות ובי	 הכנסת ואול$ על חברי הכנסת להיות ערי$ למקרי$ 

 .חריגי$ כגו	 פעילות של מתמחה למע	 קידו$ עני	 מסחרי או עסקי
  

אל המתמחה יוצמד עוזר פרלמנטרי במשרדו של חבר הכנסת אשר   .7
 .ינחה אותו וילווה אותו בעבודתו

  
חבר הכנסת לא יציג את המתמחה ולא יאפשר לו להציג את עצמו   .8

 .'מזכיר וכו, יוע., כגו	 עוזר פרלמנטרי, רי$בתארי$ אח
  

משהובהר למתמחי$ כי לא מתקיימי$ יחסי עבודה בינ$ לבי	   .9
חובה , או בינ$ לבי	 חברי הכנסת שבלשכת$ ה$ פועלי$/הכנסת ו

י$ יפעלו א0 ורק במסגרת המתמחעל חברי הכנסת לדאוג לכ0 ש
 . השעות אשר בגינ	 הוענקה לה	 מלגה

  
  .החלטת הוועדה תונח על שולח	 הכנסת
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  בעניי� החלטה של ועדת האתיקה
  1התבטאויות הכוללות דימויי� מעול� התוכ� של השואה

  
מאז תחילתה של הכנסת הנוכחית לעסוק , ועדת האתיקה נדרשה

טאויות חריפות ומקוממות של חברי בקובלנות רבות העוסקות בהתב
כמו ג$ , התבטאויות אלה נעשו במליאת הכנסת ובוועדות. הכנסת

הקובלנות בענייני$ אלה הוגשו ה	 על ידי חברי . בראיונות לתקשורת
  . וה	 על ידי אנשי$ מקרב הציבור, הכנסת כנגד חבריה$

  
עד כה נקטה הוועדה בגישה שלפיה יש לנהוג בריסו	 רב בהפעלת 

המהוות כלי עבודה ראשו	 במעלה , מכויותיה כאשר מדובר בהתבטאויותס
  .ונוכח חופש הביטוי הרחב המוקנה לחברי הכנסת, של חברי הכנסת

  
לרבות שימוש ,  ברמת ההתבטאויותתלאחרונה חלה הידרדרו, ע$ זאת

  .בביטויי$ ודימויי$ מעול$ התוכ	 של השואה
  

 על ידי חברי הכנסת פוגע אי	 לוועדה ספק כי שימוש בביטויי$ כאלה
פגיעה של ממש בכבודה ובמעמדה של הכנסת ובאמו	 שהציבור רוחש 

  .לכנסת ולחבריה
  

החליטה הוועדה לפנות לחברי הכנסת ולבקש$ להימנע לחלוטי	 , לפיכ0
. משימוש בביטויי$ פוגעניי$ הכוללי$ דימויי$ מעול$ התוכ	 של השואה

עדה קובלנה נגד חבר הכנסת במקרה שבו תובא בפני הוו, מכא	 ואיל0
לא תנקוט עוד הוועדה בריסו	 שבו , העוסקת בהתבטאויות מהסוג האמור

  .נקטה עד כה
  
  

  בעני� האתיקה ועדת של החלטה

  2השתתפות של חברי הכנסת בהפגנה
  

כי השתתפות$ של חברי הכנסת , ועדת האתיקה רואה לנכו	 להבהיר
מהזכויות הבסיסיות של חברי בהפגנות כלולה בחופש הביטוי והינה אחת 

  .כל עוד לא נעברה במסגרת ההפגנה עבירה אחרת, ככל אזרח אחר, הכנסת

                                                 
  ).56/18' החלטה מס (1.8.2011 �א "באב התשע' מיו$ א 1
  ). 4/18' החלטה מס (2.6.2009 � ט"התשסבסיוו	 ' ימיו$  2
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  �יבעני האתיקה ועדת של החלטה
הודעה לעיתונות מטע� ועדה שבה מצוטטי� דברי� שנאמרו 

מבלי שניתנה לו , בוועדה ומייחסי� לאד� התבטאות שלילית
  1הזדמנות להתייחס לכ,

  
 מבקשת להפנות את תשומת לב$ של יושבי ראש הוועדות ועדת האתיקה

לכ0 שיש להקפיד שבפרסומי ועדה ובהודעות רשמיות , וחברי הכנסת כול$
, לעיתונות לא יצוטטו דברי$ שיוחסו לאד$ ספציפי שלא השתת- בדיו	

בנוגע לדברי$ שכביכול אמר או מעשי$ שכביכול עשה שה$ בעלי פ	 
 מבלי שניתנה �' וכד, בפרטיותו, ו הטובאו עלולי$ לפגוע בשמ, שלילי

העובדה שדברי$ שיש . לאותו אד$ הזדמנות נאותה להתייחס לדברי$
אי	 בה כדי , בה$ פגיעה באד$ נאמרו בישיבת ועדה על ידי אחד המוזמני$

להתיר לחבר הכנסת או לוועדת הכנסת לחזור עליה$ בהודעת סיכו$ או 
  .י$ למוזמ	 שאמר אות$ג$ א$ הדברי$ מיוחס, בהודעה לעיתונות

  
ועדת האתיקה מדגישה ע$ זאת כי החלטתה נוגעת א0 ורק למקטע הצר 

כביכול על דברי$ או מעשי$ המיוחסי$ " דיווח"של ציטוט כביכול או 
אי	 באמור כדי למנוע ייחוס . בעיקר א$ הוא אזרח מ	 השורה, לאד$ אחר

 שנית	 או, א$ ה$ בידיעת הציבור הרחב, אמירות או מעשי$ לאד$
למשל א$ נכתבו בעיתונות על ידי אותו אד$ , לאמת$ באופ	 ברור
או מזוהי$ עמו כדבר , או נאמרו על ידיו בתקשורת, שהדברי$ מיוחסי$ לו

  . שבשגרה
עוד יובהר כי אי	 החלטה זו באה להגביל את התבטאויותיה$ של חברי 

ומי$ אלא היא מתייחסת רק לפרס, הכנסת או של מוזמני$ בישיבות ועדה
  .ולהודעות מטע$ הכנסת וועדותיה כמפורט לעיל

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
זהו החלק העקרוני ; 32/18' החלטה מס (14.6.2010 � ע"התשתמוז  ב'במיו$  1

  ).כ מסוי$"מתו0 ההחלטה שעסקה בקובלנה נגד ח
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 בעניי� מפגשי� של חברי כנסת ע�  האתיקהועדת של החלטה
  1 בסוגיות הנדונות בכנסתגורמי� בעלי עניי� 

  
ועדת האתיקה מבקשת לציי	 כי חברי הכנסת נוהגי$ להיפגש במסגרת 

, עסקיי$ ואחרי$, י$פרטי, ציבוריי$, מלוי תפקיד$ ע$ גורמי$ שוני$
בפגישות כאלה אי	 . שיש לה$ עניי	 בסוגיות הנדונות בכנסת ובוועדותיה

וחבר הכנסת חופשי לחלוטי	 לקבוע , כל פסול מ	 ההיבט של כללי האתיקה
. את סדר יומו על פי ראות עיניו ולהיפגש ע$ כל מי שהוא רואה לנכו	

הכנסת בעמדה ג$ צידוד של חבר , שהוא כאמור מותר, מעבר למפגש
 אי	 בו �בי	 א$ עמדה זו מעוררת מחלוקת ובי	 א$ לאו , ימתמסו

  .לכשעצמו כדי להעיד על ניגוד ענייני$
  
  
  
  

                                                 
זהו החלק העקרוני  ;45/18' החלטה מס (27.12.2010 �א "בטבת התשע' מיו$ כ 1

  ).כ מסוי$"גד חמתו0 ההחלטה שעסקה בקובלנה נ
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   �יבעני האתיקה ועדת של החלטה
  1 ראש ועדהיושב עיכוב דיו� על ידי

  
ועדת האתיקה מבקשת להבהיר כי על יושבי ראש הוועדות להימנע 

לרבות בכל הנוגע להבאת$ של נושאי$ , ה$משימוש לרעה בסמכויותי
יושב ראש ועדה רשאי כמוב	 להתנגד להצעת חוק שהועברה . לדיו	 בוועדה
אול$ אי	 הוא רשאי לעכב את הדיו	 בה רק בשל יחסו , לדיו	 בוועדה

  . כ המציע או לעמדותיו הפוליטיות"לחה
0 הוועדה מבקשת להסב את תשומת לב$ של יושבי ראש ועדות הכנסת לכ

ששימוש לרעה בסמכות$ לקבוע את סדר יומה של הוועדה עלול להוות 
  .הפרה של כללי האתיקה

 
בעניי� ניהול ישיבת ועדה  בעניי� האתיקה ועדת של החלטה

  2הנוגע לקרוב משפחתו של יושב ראש הוועדה
  

על חבר הכנסת להימנע מניהול , ככלל, הוועדה מוצאת לנכו	 להבהיר כי
בוודאי בשעה שהוא חבר הכנסת היחיד , וגע לקרוב משפחתודיו	 בעניי	 הנ

לכל הפחות עליו להיווע. . המשתת- בדיו	 ומצביע על החלטת הוועדה
באופ	 יזו$ ובטר$ הדיו	 ע$ גורמי הייעו. המשפטי של הוועדה ולברר 
הא$ במקרה כגו	 זה די בגילוי נאות כדי לאפשר לו לנהל את הישיבה או 

  .שמא עליו להימנע מכ0
על חברי הכנסת להיות מודעי$ לחשיבות הרבה שמייחס הציבור לנראות 
של פעולת$ כחברי הכנסת ולהשפעה שנודעת לפעילות$ על אמו	 הציבור 

אי	 משמעותו " גילוי נאות"בהקשר זה יש להדגיש כי . בכנסת ובחבריה
" תרופה אוטומטית"רשיו	 לפעולה בניגוד ענייני$ והוא אינו יכול להוות 

להתמודדות עימ	 היא " דר0 המל0"אשר , ות של ניגוד ענייני$לבעי
  . ההימנעות מעיסוק בנושא המעמיד את חבר הכנסת בניגוד ענייני$

פעמי$ רבות חברי הכנסת נקלעי$ למצבי$ מובני$ של ניגודי , אמת
הדנה ומכריעה בנושאי$ הנוגעי$ , וזאת מעצ$ חברות$ בכנסת, ענייני$

לעתי$ חברי הכנסת א- , יתירה מזאת. ינהלחייה$ של כל אזרחי המד
פועלי$ באופ	 לגיטימי לקידו$ נושאי$ הקשורי$ למגזרי$ אליה$ ה$ 

, א0 דווקא בשל כ0. וכללי האתיקה מאפשרי$ זאת במפורש, משתייכי$
להקפיד הקפדה , ובעיקר על יושבי ראש ועדות הכנסת, על חברי הכנסת

, לרבות להימנע מעיסוק, כ0יתירה על מניעת ניגודי הענייני$ שמעבר ל
בנושא שבו לקרוב משפחת$ יש עניי	 , בוודאי מעיסוק דומיננטי ומכריע

  . אישי ממשי

                                                 
זהו החלק העקרוני מתו0 ; 58/18' החלטה מס (3.8.2011 � א"עהתשבאב ' גמיו$  1

  ).ר ועדה מסוי$"ההחלטה שעסקה בקובלנה נגד יו
זהו החלק העקרוני ; 62/18' החלטה מס (6.12.2011  � ב"תשע הכסלוב' ימיו$  2

  ).ר ועדה מסוי$"מתו0 ההחלטה שעסקה בקובלנה נגד יו
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החלטות ועדת האתיקה בעניי� עיסוק 
  נוס" של חברי הכנסת
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  החלטת ועדת האתיקה 
   כהונת חברי הכנסת בתפקידי�בדבר 

  1בהסתדרות הציונית העולמית

 
משו$ , זאת. 	 בתפקיד ציר ישראלי לקונגרס הציוניחבר כנסת רשאי לכה

לאור מהות התפקיד , וכ	, שהצירי$ הישראלי$ אינ$ נבחרי$ לתפקיד$
  .והזמ	 הנדרש לביצועו

  
, כהונה בכל תפקיד נבחר בהסתדרות הציונית העולמית, לעומת זאת

חבר הנהלת ההסתדרות הציונית או ; לרבות תפקיד נשיא הקונגרס הציוני
; חבר הוועד הפועל הציוני או חבר נשיאות הוועד הפועל; הנהלהר ה"יו

ר בית הדי	 אינה עולה בקנה אחד ע$ הוראות "חבר בית הדי	 העליו	 או יו
  . חוק החסינות והיא אסורה

  
  

 

                                                 
  ). 17/17' החלטה מס (3.7.2007 �ז "ז בתמוז התשס"י מיו$ 1
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  החלטה של ועדת האתיקה
בעני� השארת שמו של חבר הכנסת בש� הפירמה או בעסק 

  1בה� היה שות" בטר� נבחר לכנסת
  
בעניי	 השארת שמו של , בעקבות קובלנה שהוגשה לוועדת האתיקה  . 1

חבר הכנסת בש$ הפירמה של משרד עורכי די	 בו הוא היה חבר 
ראתה לנכו	 ועדת האתיקה להבהיר את , בטר$ נבחר לכנסת

  .הנושא ולפרס$ את החלטתה זו
  

 �1951א"התשי, ה$ וחובותיה$זכויותי, חוק חסינות חברי הכנסת  .2
איסור על חבר הכנסת ) א(א13מטיל בסעי- ") חוק החסינות"�ל	לה(

  .למעט עיסוק בהתנדבות וללא תמורה, לעסוק בעיסוק נוס-
והוא נפרש על עיסוק של חבר , האיסור בחוק מנוסח בהרחבה

בעצמו , )בהתנדבות וללא תמורה, למעט, וכאמור(הכנסת בכל עסק 
, פעמי�ת עיסוק חדלרבו, לרבות עובד או שלוח, או שיתו- ע$ אחר

מעבר . ועוד, מת	 ייעו. או קיו$ פעילות שדלנית, ייצוג של אחר
במעמדו , אסור כל עיסוק שיש בו משו$ פגיעה בכבוד הכנסת, לכ0

חשש של ניצול לרעה או השגת יתרו	 , של חבר הכנסת או בחובותיו
כ	 אסור ייצוג משפטי . או העדפה אישית בשל היותו חבר הכנסת

ואפשרות של ניגוד ענייני$ בי	 ,  מול רשויות המדינהשל בעל די	
  .העיסוק הנוס- לבי	 התפקיד כחבר הכנסת

  
וקובע כי , לחוק מעניק לחבר כנסת חדש תקופת מעבר) ה(א13סעי-   .3

האיסור לא יחול בתקופה של ששת החודשי$ הראשוני$ לכהונתו 
תקופת המעבר נועדה לאפשר לחבר כנסת חדש . של חבר הכנסת

  .הסדיר את ענייניו ועסקיול
היא למנוע , לענייננו, חוק החסינות מהווה הסדר ספציפי ותכליתו

וכ	 להבטיח שחבר הכנסת , ניגוד ענייני$ בענייני$ המוסדרי$ בחוק
  .יקדיש את מירב זמנו למילוי התפקיד

  
ולפי שלסוגיה זו , ועדת האתיקה קיימה מספר דיוני$ בנושא  .4

פנתה הוועדה אל , געת לחברי כנסת רבי$היבטי$ רחבי$ והיא נו
הפוני$ הוזמנו . להביע עמדת$ בנושא, חברי הכנסת המעונייני$

 יושב, יצחק זמיר) בדימוס(בה השתת- ג$ השופט , לישיבת הוועדה
  .ראש הוועדה להכנת כללי אתיקה לחברי הכנסת

  

                                                 
ההחלטה חלה ). 25/17' החלטה מס (1.1.2008 �ח "ג בטבת התשס"מיו$ כ 1

  .�18מהכנסת ה
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במהל0 דיוני ועדת האתיקה נשמעו עמדות שונות וניתנה הדעת   .5
מעמדה של , מחד: י$ ולאינטרסי$ הניצבי$ זה כנגד זהלשיקול
העדר ניגוד ; כבודה ואמו	 הציבור ברשות המחוקקת, הכנסת

החשש מפני הטעיית הציבור ; ענייני$ ומניעת לזות שפתיי$
ומראית עי	 אסורה והאפשרות שהאזרח הסביר עשוי להתקשר ע$ 

ה רק בשל המחשב, משרד פלוני הנושא את שמו של חבר הכנסת
  . שהדבר עשוי לפתוח בעבורו דלתות ברשויות השלטו	

רבי$ מחברי הכנסת נבחרי$ לאחר שני$ רבות של עשייה , מאיד0
ופעילות וש$ הפירמה הנושאת את שמ$ אינו מהווה רק מוניטי	 

כמו כ	 . קיימא�יצירה ונכס בר, אלא מסמל היסטוריה של עשייה
כותיי$ קיי$ אינטרס ציבורי שלכנסת יגיעו נבחרי$ אי

ייתכ	 כי למחיקת , בנוס-. שבאמתחת$ עשייה ופעילות מבורכת
עוד . ש$ הפירמה השלכות על קניינו של חבר הכנסת ושל שותפיו

 המשפטית הקיימת בהנחיית חבר הכנסת תניתנה הדעת לבעייתיו
  .לבקש משותפיו לשנות את ש$ הפירמה

  
רסי$ יש הוועדה הגיעה לכלל מסקנה שבמכלול השיקולי$ והאינט  .6

הוועדה . להעדי- את אינטרס הכנסת ואת אמו	 הציבור בכנסת
החליטה כי יש לפרש את כללי האתיקה כ0 שהמש0 השימוש בשמו 
של חבר הכנסת בש$ הפירמה במשרד או בעסק בו היה שות- 

קיימת בהתנהגות זו , שכ	, הינו אסור, בטר$ היבחרו לכנסת
  . ורעייתית וא- חשש להטעיית הציבמראית עי	 ב

באחריות , קבעה הוועדה כי לש$ שמירה על כבוד הכנסת, משכ0
חבר הכנסת לדאוג לכ0 ששמו יוסר מש$ הפירמה או העסק כל עוד 

  . הוא מכה	 כחבר הכנסת
  

קובעת ועדת האתיקה כי חבר , על א- קביעת הכלל האמור, ואול$  .7
יוכל לקבל היתר מוועדת האתיקה להשארת , ע$ היבחרו, הכנסת
ההיתר שיינת	 יכול שיהיה מותנה . בש$ הפירמה או העסקשמו 

  . בתנאי$ על פי קביעת הוועדה
  

בקשה למת	 היתר כאמור תוגש לוועדת האתיקה על ידי חבר   . 8
לחוק החסינות או ) ה(א13הכנסת במהל0 התקופה הקבועה בסעי- 

במהל0 תקופת הכנסת עקב שינוי בנסיבות פעולת העסק או 
  . יה מחודשת לקבלת היתרהמשרד המצדיק פני
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לת ההיתר בהתא$ ועדת האתיקה תדו	 ותחליט בבקשה לקב  . 9
אופיו של המשרד או העסק בו חבר הכנסת : לשיקולי$ הבאי$

מידת הקשר בי	  ;עוצמת החשש מפני מראית עי	 אסורה ;שות-
לבי	 ,  בו חבר הכנסת שות-הנושאי$ בה$ עוסק המשרד או העסק

נסיבות מיוחדות  ;השוני$ והכנסתמשרדי הממשלה פעולת 
  . אחרות

  
לחוק מעניק לחבר כנסת חדש תקופת מעבר ) ה(א13סעי- , כאמור  .10

. שנועדה לאפשר לו להסדיר את ענייניו ועסקיו, בת שישה חודשי$
�רי הכנסת היראו את כל חב, הוועדה קבעה כי לעניי	 החלטה זאת

  . כחברי כנסת חדשי18$
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  בעני� תיקה  האועדת של החלטה
1החזקת מניות ואיסור כהונה כדירקטור בחברה עסקית

  
  

מי$ במקרי$ מסוי* רקטור בחברה עסקית חבר הכנסת לא יכה	 כדי
יתבקש למכור את עסקיו או למסור אות$ לנאמנות עיוורת בדומה לשרי$ 

לעיתי$ אי	 די ג$ * לא ית	 הוראות ולא יקבל מידע על ניהול החברה * 
  די למנוע ניגוד ענייני$במגבלות אלה כ

  
בשל פניה של חבר כנסת אשר ביקש את הנחיית ועדת האתיקה בעני	   .1

התקיי$ דיו	 עקרוני בוועדה , החזקת מניות של חברות עסקיות
בשאלת החשש לניגוד ענייני$ שעלול להיווצר בשל החזקה של 

או בשל כהונתו של חבר , אחוזי$ משמעותיי$ ממניות של חברה
  . ירקטורהכנסת כד

החליטה הוועדה להנחותו להעביר , נוכח הנתוני$ שהציג חבר הכנסת
  . את החזקותיו בחברות אלו לנאמנות עיוורת

ועדת . יבי$ להעביר את מניותיה$ לנאמנות עיוורתשרי$ מחו
מי$ מדובר בכלי שג$ על חברי במקרי$ מסויהאתיקה סבורה ש

חליטה הוועדה לפרט ה, לפיכ0 .א$ כי לעיתי$ אי	 בו די, כנסת לאמ.
  .כמפורט להל	, בפני כלל חברי הכנסת את הנחיותיה בעני	 זה

  
, זכויותיה$ וחובותיה$, לחוק חסינות חברי הכנסת) א(א13סעי-   .2

חבר הכנסת לא יעסוק בכל עסק או בכל "קובע כי , �1951א"התשי
  ". עיסוק נוס-

ת החזקה בלבד של מניו"מחריג מגדר איסור זה ) ג(א13סעי- 
נסת לא כה רבח"כי , )ב(א13קובע סעי- , יחד ע$ זאת". בתאגיד

וק המותר לפי סעי- סלרבות עי, יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוס-
, פגיעה בכבוד הכנסת... א$ יש בעיסוק, א- שלא בתמורה, )ג(קט	 

אפשרות של "או " במעמדו כחבר הכנסת או בחובותיו כחבר הכנסת
  ". ק הנוס- לבי	 תפקידו כחבר הכנסתניגוד ענייני$ בי	 העיסו

  

                                                 
1 

  ). 5/18' החלטה מס (17.6.2009 � ט"התשסה בסיוו	 "מיו$ כ
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או " בעל שליטה"ועדת האתיקה סבורה שכאשר חבר הכנסת הוא   .3
�ח"התשכ, כהגדרת$ בחוק ניירות ער0, בחברה עסקית" בעל עני	"

ימת משמעותיי$ ממניות של חברה מסווהוא מחזיק באחוזי$ , 1968
ניות גוררת נוצר חשש כי החזקת המ, או שיש לו זכויות ניהולויות בה

, כמו כ	. שהוא בגדר עיסוק נוס- אסור, עימה עיסוק בענייני החברה
בניגוד למצב שאליו , זאת. במקרה זה עולה החשש לניגוד ענייני$

בו חבר , " של מניות בתאגידבלבדהחזקה "כיוו	 המחוקק כשהתיר 
הכנסת מחזיק תיק מניות מבוזר המורכב ממניות של מגוו	 חברות 

החזקותיו בכל אחת מ	 החברות זניחה ואינה מקימה כאשר , שונות
  .לו זכות שליטה או ניהול

  
ועדת האתיקה סבורה כי בכהונת חבר הכנסת כדירקטור של , בנוס-  .4

ה	 , יש משו$ עיסוק נוס- אסור, א- שלא בתמורה, חברה עסקית
במעמדו כחבר הכנסת , בשל הפגיעה האפשרית בכבוד הכנסת

וה	 בשל החשש לניגוד ענייני$ בי	 כהונתו , ובחובותיו כחבר הכנסת
  . של חבר הכנסת כדירקטור לבי	 תפקידו כחבר הכנסת

במועצת מנהלי$ , שלא בתמורה, בניגוד לכהונת חבר הכנסת, זאת
כהונה זו מהווה לעיתי$ חלק משליחותו . של גופי$ ציבוריי$

ועל כ	 היא מותרת בכפו- למגבלות , הציבורית של חבר הכנסת
רטות בהחלטת ועדת האתיקה בעני	 כהונת חברי הכנסת המפו

 בדצמבר 10(ז "ט בכסלו התשנ"במוסדות וגופי$ ציבוריי$ מיו$ כ
1996.(  

  
  :ועדת האתיקה קובעת כ0, לפיכ0  .5

א- שלא , חבר הכנסת לא יכה	 כדירקטור של חברה עסקית  .א  
האיסור חל ג$ א$ חבר הכנסת אינו מחזיק . בתמורה

 . החברהבמניותיה של 
  

חבר . בחברה עסקית" בעל שליטה"חבר הכנסת לא יהיה   .ב  
שהחזיק כגו	 (בחברה עסקית " בעל שליטה"הכנסת שהיה 

, לפני תחילת כהונתו) מניותיהבחמישי$ אחוזי$ או יותר מ
ימכור את המניות לאד$ שאיננו קרובו תו0 שישה חודשי$ 

סו$ או תו0 שישה חודשי$ מיו$ פר[מיו$ תחילת כהונתו 
או יחכיר את החברה לאד$ שאיננו , ]לפי המאוחר, החלטה זו

קופת כהונתו חכירה קבועי$ מראש לכל ת�קרובו תמורת דמי
החכירה לא יהיו תלויי$ בהכנסות �דמי. כחבר הכנסת

 .החברה
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חבר הכנסת . בחברה עסקית" בעל עני	"חבר הכנסת לא יהיה   .ג  
זיק בחמישה כגו	 שהח(בחברה עסקית " בעל עני	"שהיה 

או שהיה בעל זכות למנות , אחוזי$ או יותר ממניותיה
ימכור את המניות לאד$ , לפני תחילת כהונתו) דירקטור

או [שאיננו קרובו תו0 שישה חודשי$ מיו$ תחילת כהונתו 
או , ]לפי המאוחר, תו0 שישה חודשי$ מיו$ פרסו$ החלטה זו

, לויהימסור את המניות לחברת נאמנות ציבורית ובלתי ת
נאמנות "אשר תחזיק ותנהל את תיק המניות בדר0 של 

במש0 . עד לתו$ תקופת כהונתו של חבר הכנסת" עיוורת
חבר הכנסת לא יית	 לחברת הנאמנות כל , תקופת הנאמנות

הוראות בקשר למכירה או קניה של מניה מסוימת או לאופ	 
, ולא יקבל מחברת הנאמנות כל מידע, ניהול	 של החברות

הרווח הכללי , מידע אודות השווי של כלל מניותיולמעט 
  .והמס ששול$ בגי	 רווח זה, שמומש

  
החכרת החברה או מסירת מניותיה לנאמנות עיוורת נועדה להפחית   .6

ולאפשר לחבר הכנסת להתמקד א0 ורק , את עצמת ניגוד הענייני$
  . בעיסוקיו הציבוריי$ ולא בניהול עסקיו

 מצאה לנכו	 להדגיש כי יש מקרי$ ועדת האתיקה, יחד ע$ זאת
עדיי	 עלול להיווצר , שבה$ ג$ אחרי ביצוע פעולות אלו, $ייחודיי

א$ בבעלות חבר הכנסת אחוזי$ , לדוגמה, כ0. חשש לניגוד ענייני$
עותי מנתח השוק הארצי ניכרי$ מחברות אשר תופסות חלק משמ

ניגוד  באותו תחו$ באהרי שייתכ	 שהוא עלול להימצ, $בתחו$ מסוי
ג$ לאחר החכרת חברותיו או מסירת מניותיו לנאמנות , ענייני$
על חבר הכנסת לפנות לוועדת ,  אלו$במקרי$ ייחודיי. עיוורת

האתיקה לש$ קבלת הנחיות אישיות כיצד להימנע מניגוד ענייני$ 
  .במסגרת תפקידיו השוני$ כחבר הכנסת

  
 .ההחלטה תונח על שולח	 הכנסת
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  יקה בעניי� החלטת ועדת האת
  1השתתפות חברי הכנסת בתכניות באמצעי התקשורת

  
  

לאחרונה התעוררה שאלת השתתפות$ של חברי הכנסת כמשתתפי$ .1
  . בטלוויזיה" ריאליטי"קבועי$ בתכניות בידור ו

  

 לצור0 השתתפות 2בקשה של חבר כנסת להתקשר ע$ זכיינית ערו. .2
באה לפתחו של היוע. א- הו" רוקדי$ ע$ כוכבי$"בתכנית הטלוויזיה 

 כי קיימת 18.3.2012אשר קבע בחוות דעת מיו$ , המשפטי לכנסת
מניעה משפטית בהתקשרות חוזית של חברי הכנסת ע$ כלי התקשורת 

" קביעות"לסוגיה$ וביצירת מתכונת השתתפות הכרוכה במת	 סוג של 
כמו ג$ באמצעי , לאור0 זמ	 לחברי הכנסת בתכניות טלוויזיה ורדיו

  .ת אחרי$תקשור
  

חוות הדעת עמדה על הבעייתיות הכרוכה במתכונת זו של קביעות 
וה	 בהיבט של קבלת טובת , ה	 בהיבט של ניגוד הענייני$, והמשכיות

עוד צוי	 בה כי בשל מורכבות היחסי$ בי	 חברי הכנסת . הנאה אסורה
יש לשמור ולהקפיד על , ועוצמת התלות ההדדית שביניה$, והתקשורת
$ וגבולות ברורי$ בי	 סיקור והשתתפות מקובלי$ של חברי קווי תיחו

לבי	 , הכנסת במסגרות השונות והמגוונות של אמצעי התקשורת
, הפועלי$ מכוח הסכמי$, הפיכת$ למשתתפי$ קבועי$ באות	 מסגרות

  .והמחויבי$ לכלי תקשורת ולזכייני$ מסוימי$ ומזוהי$ עמ$
  

, כנסת מקובלת על הוועדהחוות דעתו העקרונית של היוע. המשפטי ל.3
ובהמש0 לכ0 היא קובעת את הכללי$ הבאי$ בכל הנוגע להשתתפות 

  :חברי הכנסת בתכניות באמצעי התקשורת
  

חברי הכנסת מתראייני$ כל העת ומסוקרי$ באופ	 תדיר באמצעי   .א  
במסגרת זו ה$ ג$ משתתפי$ מעת לעת . התקשורת לסוגיה$

לה אינ	 עוסקות באופ	 ישיר ג$ א$ א, בתוכניות טלוויזיה ורדיו
עניי	 זה מקובל . לרבות בתוכניות סאטירה ובידור, באקטואליה

ומהווה חלק משגרת עבודת$ של חברי הכנסת ואפיק , ולגיטימי
להעלאת נושאי$ על סדר , מרכזי להבאת עמדותיה$ בפני הציבור

. ולהתוודעות הציבור לאישיות$ ולפועל$, היו$ הציבורי
חברי הכנסת בתוכניות שונות באמצעי השתתפות כזו של 

אינה , התקשורת אינה נעשית במתכונת של השתתפות קבועה
אי	 , כרוכה בכל מחויבות חוזית כלפי ההפקה או הגו- המשדר

                                                 
1 

  ). 74/18' החלטה מס (21.3.2012 � ב"עהתש ז באדר"מיו$ כ
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ואינה הופכת את חבר הכנסת לחלק בלתי נפרד , בצידה תמורה
ולכ	 ככלל היא , ומזוהה ע$ התכנית וע$ הערו. המשדר אותה

  . שיי$ במישור האתיאינה מעוררת ק
  

חל איסור על חברי הכנסת להתקשר בחוזה ע$ גו- , לעומת זאת  .ב  
תקשורת וכ	 להשתת- באופ	 קבוע ומתמש0 בתכניות טלוויזיה 

כגו	 כתיבת טור קבוע , או באמצעי תקשורת אחרי$, ורדיו
שכ	 , בעיתונות הכתובה או באתרי חדשות מסחריי$ באינטרנט

ר מחויבות משמעותית של חבר הכנסת מתכונת זו עלולה ליצו
וא- , שענייניה$ נדוני$ תדיר בכנסת ובוועדותיה, לגופי התקשורת

  .עלולה להוות טובת הנאה אסורה לחבר הכנסת
  

, ג$ א$ חד פעמית, ישנ	 תכניות שההשתתפות בה	, מעבר לכ0  .ג  
. מעוררת שאלה אתית בהקשר של פגיעה בכבוד הכנסת וחבריה

ועל כ	 הוועדה ממליצה , ית	 לקבוע מסמרות מראשבעניי	 זה לא נ
לפנות אליה בכל מקרה שמתעורר ספק לצור0 קבלת החלטה 

  .ספציפית
  

  .ההחלטה תונח על שולח	 הכנסת.4
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קבלת החלטות ועדת האתיקה בעניי� 
השתתפות , מתנות וטובות הנאה

  ל"באירועי� ונסיעות לחו
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  החלטת ועדת האתיקה 
  1רומות למימו� הגנה משפטית ועזרה רפואיתבעניי� קבלת ת

 
  כללי 

  
לש$ מימו	 הגנתו , לסיוע כספי, ככל אד$ ,חבר הכנסת נזקק לעתי$

המשפטית או לש$ השגת טיפול רפואי יקר שהוא או בני משפחתו נצרכי$ 
מחד גיסא נשמעת הטענה כי אל לו לחבר הכנסת לנצל את מעמדו לש$ . לו

 מדוע זה ייגרע חלקו של �  מאיד0 גיסא�$ ואול, השגת תרומות כלשה	
החלטה זו ? חבר הכנסת מחלקו של כל אד$ הנקלע למצוקה ונזקק לעזרה

יוצאת מהנחה שלא נית	 להתעל$ ממציאות הכופה ג$ על חבר הכנסת 
וע$ זאת היא באה לתחו$ , לקבלת תרומות, במקרי$ מסוימי$, להיזקק

  .ו"כשלו חלבל יי, ולהנחות את חברי הכנסת בנושא זה
  

בקבלת תרומות לצור0 פעילותו השוטפת של חבר  אי	 ההחלטה עוסקת
נושא המוסדר חלקית , הכנסת או לש$ קידו$ מועמדותו לתפקידי$ שוני$

ההחלטה א- אינה מתיימרת לבוא במקו$ הוראות חוק . בחוק המפלגות
או במקו$ הוראות חוק שירות , העונשי	 הנוגעות לאיסור קבלת שוחד

המסדירות את הנושא של קבלת מתנות על ידי עובד , )מתנות(ר הציבו
הפרת	 של הוראות אלו היא עני	 ליוע. ". באשר הוא עובד הציבור"הציבור 

החלטה זו מתייחסת א0 ורק לשאלה . המשפטי לממשלה ולא לכנסת
וזאת בהנחה שקבלת , ל על ידי חבר הכנסת"האתית של קבלת תרומות כנ

,  ההגנה במשפט פלילי או לש$ השגת טיפול רפואילמימו	, אות	 תרומות
  .עבירה על הוראות כל די	, בנסיבותיה, איננה מהווה

  
הכוונה היא א0 ורק לתרומות , "תרומות"בכל מקו$ בו ידובר בהמש0 על 

  .לש$ מימו	 הגנה משפטית או טיפול רפואי
  

  אופ� קבלת תרומות
  

א0 אנו , ומות באופ	 ישיראי	 אנו רואי$ לאסור על חבר הכנסת לקבל תר
היא על ידי עמותה שתוק$ על פי , בדעה כי הדר0 הנאותה לאיסו- תרומות

היא , העמותה. וחבר הכנסת עצמו לא יהיה חבר בה, חוק העמותות
והיא שתשל$ את , שתעסוק במלאכת איסו- התרומות וכל הקשור בכ0

 נזקקה כבר נציי	 כי הוועדה, הוצאות ההגנה המשפטית או הטיפול הרפואי
  .�12ועיקרי הדברי$ נקבעו כבר בכנסת ה, בעבר לסוגיה זו

  
  

                                                 
  . 1.7.1997 �ז "תשנו בניס	 ה" מיו$ כ1
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  :העמותה תפעל על פי הכללי$ הבאי$
  
אלא , לא יוקמו דוכני$ להתרמה ולא יישלחו מתרימי$ לבתי$ )1(

ייפתחו חשבו	 או חשבונות בנק שאליה$ יתבקשו התורמי$ 
  ;להעביר תרומותיה$

 
ות מודעות בעתונות או מכתבי$ הפניה לתורמי$ תיעשה באמצע  )2(

  ;אישיי$
  

לא , כאשר התרומה המבוקשת היא לצור0 מימו	 הגנה משפטית  )3(
יהיה בנוסח הפניות לתורמי$ משו$ הטלת דופי ברשויות המדינה 
ולא תיוחס לה$ כוונת רדיפה כנגד חבר הכנסת או האשמות 

  ;ב"כיו
  

טיי$ היא כי ע$ סיו$ ההליכי$ המשפ, העמותה תודיע מראש  )4(
 יימסרו למטרה ציבורית � א$ יהיו �ויתרת הכספי$ , תתפרק
  ;ח בהתא$"תפרס$ בעתונות דו,  לכשתתפרק העמותה;שתצויי	

  
, עליו להימנע מקבלת תרומה כל שהיא, אשר לחבר הכנסת עצמו  

כאשר קיי$ חשש כלשהו , בי	 במישרי	 ובי	 באמצעות העמותה
על חבר הכנסת לעקוב אחר  כמו כ	 ;לאפשרות של ניגוד עניני$

לבקש החזרת , ובמידת הצור0, רשימת התורמי$ וגובה התרומות
  .לתורמי$, תרומות שאינ	 עומדות במבחני$ שלעיל

  
  

  
  החלטת ועדת האתיקה 

  1בעניי� איסור קבלת תרומות לחשבו� הבנק של חבר הכנסת
  

רה הוועדה מבקשת להפנות את תשומת לב כל חברי הכנסת לכ0 שבכל מק
בי	 א$ עבור גו- , שבו חבר הכנסת מסייע לגופי$ ציבוריי$ לגייס תרומות

חל איסור , שחבר הכנסת קשור אליו ובי	 א$ למטרה ציבורית אחרת
ג$ לא באופ	 , מוחלט על חבר הכנסת לקבל את הכספי$ לחשבונו הפרטי

  .זמני
  

                                                 
זהו החלק העקרוני ; 44/18' החלטה מס (13.12.2010 �א "בטבת התשע'  מיו$ ו1

  ).כ מסוי$"מתו0 ההחלטה שעסקה בקובלנה נגד ח
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  החלטת ועדת האתיקה 
   1כנסתבעניי� קבלת מתנות וטובות הנאה בידי חברי ה

 
   עקרונות�טובות הנאה  .א

 
בי	 , ככזה חלות עליו. חבר הכנסת הינו עובד הציבור  )1(  

שיש , נורמות התנהגות ראויה במסגרת אתיקה, היתר
  .באי קיומ	 טע$ לפג$

 
ציבור האזרחי$ רשאי לדרוש מחברי הכנסת שהיושרה   )2(  

חברי הכנסת . שלה$ כנבחרי הציבור תהיה ללא דופי
  . לעמוד בדרישה ציבורית זוחייבי$

  
חברי הכנסת ינהגו באופ	 שלא יעמיד במבח	 את , לפיכ0  )3(  

היושרה שלה$ כנבחרי הציבור ולא יפגעו באמו	 הציבור 
  .ביושרה זו

  
חברי הכנסת יסרבו לקבל טובת הנאה , אשר על כ	  )4(  

העלולה להתפרש בעיני , במישרי	 או בעקיפי	, כלשהי
פיע על הדר0 שבה ימלאו את הבריות כנסיו	 להש

  .תפקיד$ הציבורי
  

חברי הכנסת יהיו רגישי$ ג$ לכל חשש של מראית עי	   )5(  
  .של נסיו	 להשפיע עליה$ באמצעות טובת הנאה כלשהי

  
  קבלת טובת הנאה .ב

 
טובת הנאה , לעצמו או לקרובו, חבר הכנסת לא יקבל  )1(  

  .תאו בשל היותו חבר הכנס, בקשר למילוי תפקידו
 

  �לעני	 זה   )2(  
  

אח וב	 , צאצא, הורה,  ב	 זוג של חבר הכנסת�" קרוב"    
זוגו של כל אחד מאלה וכ	 כל קרוב משפחה שפרנסתו 

  ;על חבר הכנסת
  

                                                 
  . 12.2.2002 �ב "בשבט התשס'  מיו$ ל1
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שירות או , מוצר, נכס, שווה כס-,  כס-�" טובת הנאה"    
  �ובכלל זה , טובת הנאה אחרת

  
תלושי קניה ומתנות לחגי$ או לציו	  )א(  

  ;ירועי$ מיוחדי$א
 

כרטיסי מנוי או כרטיסי$ , הזמנות )ב(  
לאירועי$ או למתקני$ שהכניסה אליה$ 

, כגו	 מתקני ספורט ובילוי(היא בתשלו$ 
, בתי מלו	, מסעדות, מוזיאוני$, חדר כושר

  ;)קונצרטי$ וכיוצא באלה, הצגות
  

הנחות בקשר לרכישת מצר0 או קבלת   )ג(  
לת לגבי כלל שירות מעבר להנחה המקוב

או שדרוג מצר0 או שירות מעבר , הציבור
למשל החלפת (לרמה לגביה נית	 תשלו$ 

מכשירי הטלפו	 הסלולארי מעבר למה 
  ;)שנית	 לכלל הציבור

  
השתלמות על חשבו	 גופי$ עסקיי$ וגופי$   )ד(  

שלא באישור ועדת , אחרי$ שאינ$ הכנסת
  .האתיקה

  
  סייגי� לאיסור קבלת טובת הנאה .ג

 
טובות ההנאה המנויות להל	 לא ייחשבו כטובת הנאה שאסור  

  :לקבלה
  

, השתתפות ללא תמורה באירועי$ המפורטי$ להל	 )1( 
אליה$ הוזמ	 חבר , הכרוכי$ לגבי כלל הציבור בתשלו$

  :הכנסת בתוק- תפקידו
 

�אירוע ממלכתי או אירוע בעל אופי ציבורי )א(  
בתולדות כגו	 אירוע לציו	 מאורעות (רשמי 

  ;)המדינה
 

אירוע שהכנסותיו מיועדות למטרה   )ב(  
  ;ציבורית

  
) כגו	 אירוע ספורט או תרבות(אירוע פומבי   )ג(  

  ;בו משמש חבר הכנסת אורח כבוד
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השתלמויות או ימי עיו	 , אירועי תרבות  )ד(  
שבה$ משתת- חבר הכנסת כמרצה או 

  .כדובר
  

שאינ$ כרוכי$ , הל	השתתפות באירועי$ המפורטי$ ל )2( 
  :אליה$ הוזמ	 חבר הכנסת בתוק- תפקידו, בתשלו$

 
מפעלי$ או בתי , אירוע חגיגי של מוסדות )א(  

  ;עסק
 

שמחות בעלות אופי משפחתי כגו	 בר מצווה  )ב(  
  ;או חתונה

  
לרגל מאורע חגיגי של חבר , קבלת מתנה שנהוג לתיתה )3( 

  ;ל קרובואו ש) כגו	 בר מצוה או חתונה(הכנסת 
 

קבלת מתנה סמלית הניתנת לש$ פרסומת או מטעמי   )4( 
  ;נימוס

  
קבלת מתנה מחברי$ לעבודה או קבלת פרס על   )5( 

א$ נית	 להענקתו פומבי בדר0 שנקבעה , הישגי$
 �$"התש, )מתנות(בתקנות לפי חוק שירות הציבור 

1979.  
  

  1דינה של טובת הנאה אסורה .ד

 
ת טובת הנאה אסורה והוא לא ניתנה לחבר הכנס  )1(  

  .תקו$ טובת ההנאה לקני	 הכנסת, החזירה לנות	
 

חבר הכנסת שקיבל טובת הנאה וברצונו להחזיק בה   )2( 
יפנה לקבלת היתר לוועדת , ולא להעבירה לכנסת

�$"התש, )מתנות(ההיתרי$ לפי חוק שירות הציבור 
1979.  

  
  
  

                                                 
 $�1979"התש, )מתנות(לחוק שירות הציבור ) 1א(2 לעני	 זה ראה ג$ סעי- 1

,  לפיה$ רשאי חבר הכנסת לבקש היתר להקנות לו,והתקנות שהותקנו מכוחו
  . מתנה שקיבל, תמורת תשלו$



  
  

 220

  החלטת ועדת האתיקה 
  1כנסת באירועי תרבותהשתתפות חברי הבעניי� 

 
בעקבות הזמנת חבר כנסת להצגה הקשורה ליוזמת חקיקה מסוימת  .1

ראתה לנכו	 ועדת האתיקה להבהיר , שעליה חתו$ חבר הכנסת
 יולפרש את ההנחיות הקיימות בנוגע להשתתפות חברי כנסת באירוע

  .תרבות
  

וי הדי	 אינו מתיר לחבר הכנסת לקבל כל טובת הנאה בקשר למיל  . 2
 לכללי האתיקה של חברי 4ראו לעניי	 זה ג$ את סעי- . תפקידו

 :הכנסת הקובע כי
    

, בי	 במישרי	 ובי	 בעקיפי	, חבר הכנסת לא יקבל"    
בכנסת או מחו. , הנאה חומרית בעד מעשה שעשה

  ". בתפקידו או במעמדו כחבר הכנסת, לה
  

  

קה החלטה קיבלה ועדת האתי) 12.2.2002(ב "בשבט התשס' ביו$ ל  .3
 �ושעיקרה , בעני	 קבלת מתנות וטובות הנאה בידי חברי הכנסת

  .על ידי חבר הכנסת או קרובו" טובת הנאה"איסור קבלת 
  

  :הוגדרה בהחלטה האמורה כ0" טובת הנאה"  .4
  

שירות או טובת הנאה , מוצר, נכס, שווה כס-,  כס-�" טובת הנאה"  
   �ובכלל זה , אחרת

  

  ;ומתנות לחגי$ או לציו	 אירועי$ מיוחדי$תלושי קנייה  )א( 
 

כרטיסי מנוי או כרטיסי$ לאירועי$ או למתקני$ , הזמנות  )ב( 
, כגו	 מתקני ספורט ובילוי (שהכניסה אליה$ היא בתשלו$

קונצרטי$ , הצגות, 	בתי מלו, מסעדות, מוזיאוני$, חדר כושר
  ;)וכיוצא באלה

  

ירות מעבר להנחה הנחות בקשר לרכישת מצר0 או קבלת ש  )ג( 
או שדרוג מצר0 או שירות מעבר , המקובלת לגבי כלל הציבור
החלפת מכשירי הטלפו	 , למשל(לרמה לגביה נית	 תשלו$ 

  ;)ארי מעבר למה שנית	 לכלל הציבורהסלול
  

השתלמות על חשבו	 גופי$ עסקיי$ וגופי$ אחרי$ שאינ$   )ד( 
  .שלא באישור ועדת האתיקה, הכנסת

                                                 
  ). 16/17' החלטה מס (5.6.2007 �ז "ט בסיו	 התשס"מיו$ י 1
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מורה נקבעו סייגי$ לאיסור קבלת טובת הנאה על ידי בהחלטה הא .5
 אינ	טובות ההנאה המפורטות להל	 , על פי ההחלטה. חבר הכנסת

  :נחשבות לטובות הנאה שאסור לקבל	
 

הכרוכי$ ,  באירועי$ המפורטי$ להל	ללא תמורההשתתפות  )1( 
אליה$ הוזמ	 חבר הכנסת בתוק- , לגבי כלל הציבור בתשלו$

  :תפקידו
 

כגו	 (רשמי �אירוע ממלכתי או אירוע בעל אופי ציבורי )א(  
  ;)אירוע לציו	 מאורעות בתולדות המדינה

 

  ;אירוע שהכנסותיו מיועדות למטרה ציבורית  )ב(  
  

בו משמש ) כגו	 אירוע ספורט או תרבות(אירוע פומבי   )ג(  
  .חבר הכנסת כמרצה או כדובר

  

שאינ$ כרוכי$ , השתתפות באירועי$ המפורטי$ להל	 )2( 
  :בתוק- תפקידואליה$ הוזמ	 חבר הכנסת , בתשלו$

 

  ;מפעלי$ או בתי עסק, אירוע חגיגי של מוסדות )א(  
 

  ;מצווה או חתונה�שמחות בעלות אופי משפחתי כגו	 בר  )ב(  
  

לרגל מאורע חגיגי של חבר הכנסת , קבלת מתנה שנהוג לתיתה )3( 
  ;קרובואו של )  בר מצווה או חתונהכגו	(

 

  ;ניתנת לש$ פרסומת או מטעמי נימוסקבלת מתנה סמלית ה  )4( 
  

קבלת מתנה מחברי$ לעבודה או קבלת פרס על הישגי$ א$   )5( 
נית	 להענקתו פומבי בדר0 שנקבעה בתקנות לפי חוק שירות 

  .$�1979"התש, )מתנות(הציבור 
  

ב בנושא דנה ועדת האתיקה שו) 6.7.2004(ד "ז בתמוז התשס"ביו$ י .6
שלנושאו יש והחליטה כי א$ מדובר בהצגה או באירוע תרבות אחר 

זיקה ישירה לאופי עבודת$ ולתפקיד$ של חברי הכנסת וה$ הוזמנו 
 אי	 המדובר בטובת הנאה � בתוק- תפקיד$, למעשה, לאירוע זה

ג$ א$ לגבי כלל הציבור הכניסה לאירוע מסוג זה , שאסור לקבלה
  .כרוכה בתשלו$
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דת האתיקה רואה להבהיר כי ג$ במקרה שבו מדובר בהצגה או וע  .7
מיוחד אשר קיימת חשיבות ציבורית באירוע תרבות אחר 

, למעשה, להשתתפות חברי הכנסת באירוע וה$ הוזמנו לאירוע זה
ג$ א$ ,  אי	 המדובר בטובת הנאה שאסור לקבלה� בתוק- תפקיד$

   . בתשלו$לגבי כלל הציבור הכניסה לאירוע מסוג זה כרוכה
  
 

  החלטות נוספות של ועדת האתיקה 
  בעניי� קבלת מתנות וטובות הנאה בידי חברי הכנסת

 
דנה ועדת האתיקה בנושא ) 2002 ביוני 11(ב "בתמוז התשס' ביו$ א  .1

  . על ידי יושב ראש הכנסת וחברי הכנסתקבלת ספרי�
  

 הוועדה איננה רואה בקבלת ספרי$ מגופי$, ככלל: החלטת הוועדה
אי	 , על כ	. שוני$ עני	 האסור מתוק- איסור קבלת טובת הנאה

הוועדה . הוועדה מוצאת לנכו	 להוציא כללי$ והנחיות בנושא זה
משאירה לשיקול דעתו של כל חבר כנסת מתי לדחות ומתי לקבל 

או סדרת ספרי$ מגו- כלשהו וזאת בהתחשב בשווי מתנה /ספר ו
  .או חשש לניגוד עניני$/ו
  

דנה ועדת האתיקה בעני	 ) 2004 ביולי 6(ד "ז בתמוז התשס"יביו$   .2
השתתפות חברי הכנסת באירועי תרבות שבסיומ� נער, דיו� 

  . בנוכחות הקהל
  

א$ מדובר בהצגה או באירוע תרבות אחר : החלטת הוועדה
שלנושאו יש זיקה ישירה לאופי עבודת$ ולתפקיד$ של חברי 

 אי	 � בתוק- תפקיד$ ,למעשה, הכנסת וה$ הוזמנו לאירוע זה
ג$ א$ לגבי כלל הציבור , המדובר בטובת הנאה שאסור לקבלה

  . הכניסה לאירוע מסוג זה כרוכה בתשלו$
 

קיימה ועדת ) 2006 בדצמבר 26 (ז"בטבת התשס' ביו$ ד. 1  .3
קבלת טובות הנאה בידי חברי כנסת האתיקה דיו	 עקרוני בנושא 

  .על ידי שדלני� הפועלי� בכנסת
  

כי על חבר , את המוב	 מאליו, ועדת האתיקה ביקשה להבהיר .2  
תמורה או טובת , במישרי	 או בעקיפי	, הכנסת לסרב לקבל משדל	

  .בי	 עבורו ובי	 עבור אד$ או גו- אחר, הנאה
  

כי בעני	 זה לא יחול הסייג המצוי בהחלטת ועדת האתיקה , יוער. 3  
בלת מתנה שנהוג ק"הקובע כי , בעני	 קבלת מתנות וטובות הנאה

כגו	 בר מצווה או (לרגל מאורע חגיגי של חבר הכנסת , לתיתה
  .אינה בגדר טובת הנאה" או של קרובו) חתונה
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) כדוגמת שדל	(עצ$ נתינת מתנה לחבר כנסת על ידי בעל עני	 . 4  
יכול שיהיה בה משו$ ביטוי לצפייה עתידית לקבלת טובת הנאה 

בשל " מתנה אישית"שי הנדרש לודי בכ0 כדי לאיי	 את היסוד האי
  .אירוע משפחתי

  
תמורה או טובת , על חברי הכנסת לסרב לקבל כל מתנה, משכ0. 5  

  .הנאה בי	 בעבורו ובי	 עבור אד$ או גו- אחר הניתנת על ידי שדל	
  

 קיבלה ועדת האתיקה החלטה בעניי	 קובלנה בנושא 22.12.09ביו$   .4
 החלטה(מחלקה ראשונה  ממחלקת עסקי$ לשידרוג כרטיס טיסה

  : עיקרי ההחלטהאלה ה$ ). 19/18' מס
  

, בהחלטה בעניי	 המתנות" טובת הנאה"ההגדרה של המונח . א  
כי שדרוג כרטיס טיסה למחלקה גבוהה , אינה מותירה מקו$ לספק

נכנס לגדריה , כמו ממחלקת עסקי$ למחלקה הראשונה, יותר
  .ומהווה טובת הנאה

  

חלי$ עליו כל המגבלות והסייגי$ , כנסתמי שמכה	 כחבר ה. ב  
, החלי$ על חברי הכנסת בקשר לקבלת מתנות וטובות הנאה

ולעניי	 זה אי	 חבר הכנסת רשאי להיתלות בתפקידי$ אחרי$ 
כעילה לאי תחולת ההחלטה , או שהוא ממלא בהווה, שמילא בעבר

קיימת , כל עוד מכה	 אד$ כחבר הכנסת. לעניי	 המתנות לגביו
י	 לפיה מתנה או הטבה ניתנת לו בשל כהונתו כחבר מראית ע

, ג$ א$ בפועל היא ניתנת לו בתוק- תפקידיו הקודמי$, הכנסת
אלא א$ כ	 נית	 לקבלה בהתא$ לסייגי$ , ולפיכ0 היא אסורה

  .הכלולי$ בחוק ובהחלטה בעניי	 המתנות, לאיסור
  

שמת	 טובת הנאה עלול להיתפס בעיני , כל עוד קיי$ חשש. ג  
, יש לאסור זאת, יבור כקשור למילוי תפקיד$ כחברי הכנסתהצ

עדה ולו. שא$ לא כ	 עלול אמו	 הציבור בכנסת ובחבריה להיפגע
הנקבל במעמד  אי	 ספק כי בכ0 שהסכי$ לקבל את השדרוג פגע

התחושה הקיימת למרבה הצער  וחיזק את, הכנסת ובמעמד חבריה
 נהנתני$ שאינ$ בקרב חלקי$ ניכרי$ בציבור כי חברי הכנסת ה$

בכ0 חטא הנקבל כנגד . מהססי$ לקבל הטבות הנובעות מתפקיד$
לעשות לטיפוח אמו	 הציבור בכנסת וחובתו לשמש דוגמא  חובתו

הועדה א- דוחה את הטענה בדבר . אישית ומופת להתנהגות נאותה
  על ביחס לראשי ממשלה �הסדר הקיי$ מימי$ ימימה בחברת אל"

להסדר כזה או אחר הנוהג בחברה . ונטיבהיותו בלתי רלו "לשעבר
  .אי	 קשר לכללי$ המחייבי$ את חברי הכנסת עיסקית
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כי שדרוג כרטיס טיסה אינו בגדר מתנה , ועדת האתיקה קובעת. ד  
גבוה בהרבה ממתנות , זוהי מתנה בעלת ער0 כספי רב ".סמלית"

, כרטיסי$ למופעי$(שלגביה	 קבעה הוועדה איסור לקבל	 , אחרות
א- א$ הנות	 מתכוו	 לעשות כ	 , כיוו	 שכ0 לא נית	 לקבלה). ללמש

  . כמחווה או מטעמי נימוס
  

ההנחה היא שמתנה או טובת הנאה לחבר הכנסת ניתנת , ככלל. ה  
ולפיכ0 אסור לו , אלא א$ יוכח אחרת, לו בשל כהונתו האמורה

כי היא ניתנת לו בקשר לתפקיד שמילא , ג$ א$ נטע	, לקבלה
רק א$ , מתנה או טובת הנאה כאמור תהיה מותרת, כ0לפי. בעבר

או הסייגי$ שעליה$ החליטה , מתקיימי$ הסייגי$ הקבועי$ בחוק
  .הוועדה

  
  האתיקה ועדת של החלטה  

  1בעני� מתנות הנשלחות בדואר לחברי הכנסת
  

בעקבות פניות מחברי כנסת בשאלות הנוגעות למתנות שקיבלו   .1
ה לנכו	 ועדת האתיקה להבהיר ולפרש ראת, בדואר מגופי$ שוני$

  .את ההנחיות הקיימות בעניי	
  

 חוק �להל	  ($�1979"התש, )מתנות(לחוק שירות הציבור ) א(2סעי-  .2
ניתנה לעובד הציבור באשר הוא עובד הציבור "קובע כי ) המתנות
, ועובד הציבור לא סירב לקבלה ולא החזירה לנותנה לאלתר... מתנה

מחריג , לחוק המתנות) 1)(ב(2סעי- ". י	 המדינהתקו$ המתנה לקנ
מתנה קטנת ער0 וסבירה שניתנה לפי הנהוג "מכלל מתנה אסורה 

, )מתנות(לתקנות שירות הציבור ) ג(2על פי סעי- ". בנסיבות העני	
 ועדת �להל	 ( נית	 לפנות בבקשה לוועדה המשרדית , $�1980"תש

בלה עומדת בתנאי על מנת שזו תקבע הא$ המתנה שנתק, )המתנות
מתנה קטנת ער0 וסבירה שניתנה לפי הנהוג "החריג ונית	 לראות בה 

  ".בנסיבות העניי	
   

החלטת ועדת האתיקה בעניי	 קבלת מתנות וטובות הנאה בידי חברי   .3
קובעת כי , )2002 בפברואר 12(ב "בשבט התשס' הכנסת מיו$ ל

חברי הכנסת , ללוכי ככ, לעניי	 זה" חבר הכנסת הוא עובד הציבור"
העלולה , במישרי	 או בעקיפי	, יסרבו לקבל טובת הנאה כלשהי"

להתפרש בעיני הבריות כניסיו	 להשפיע על הדר0 שבה ימלאו את 
חבר הכנסת שקיבל "כי , עוד קובעת ההחלטה". תפקיד$ הציבורי

יפנה לוועדת , טובת הנאה וברצונו להחזיק בה ולא להעבירה לכנסת
  ".$�1979"התש, )מתנות( שירות הציבור ההיתרי$ לפי חוק

  

                                                 
 ).2/18' החלטה מס (26.5.2009 � ט"התשסבסיוו	 ' מיו$ ג 1
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קבלת מתנה סמלית "ההחלטה האמורה קובעת כי , כחריג לכלל זה  .4
מותרת ואינה מחייבת כל " הניתנת לש$ פרסומת או מטעמי נימוס

ח הוועדה להכנת כללי אתיקה לחברי "בדו. פניה לבקשת היתר
 לער0 יצחק זמיר ניתנו דוגמאות) בדימוס(הכנסת בראשות השופט 

בדמות עטי$ פשוטי$ או לוחות , הכספי של מתנות סמליות שכאלה
ועדת האתיקה מאמצת דוגמאות אלו מבחינת הער0 הכספי של . שנה

שאי	 מניעה א$ חבר הכנסת ימשי0 , מתנות בעלות ער0 כלכלי זניח
ובי	 א$ נשלחו , בי	 א$ נתנו במסגרת מפגש אישי, להחזיק בה	

  .בדואר
  

נסת אשר קיבל מתנה שאיננה בעלת ער0 כלכלי זניח חבר כ, כאמור  .5
יכול לפנות לוועדת המתנות על מנת שזו תקבע , ומעוניי	 להחזיק בה

מתנה קטנת ער0 וסבירה שניתנה לפי הנהוג "הא$ נית	 לראות בה 
ועדת האתיקה קובעת כי דרישת החוק לסבירות ". בנסיבות העניי	

אול$ , מסגרת מפגש אישילהתקיי$ ב, אמנ$, נסיבות העניי	 יכולה
לא נית	 לאפשר את קבלת , במידה ומדובר במשלוח מתנות בדואר

על מנת למנוע מצב שבו חברי הכנסת , בי	 השאר, זאת. המתנה
לסוכני$ שיווקיי$ של מוצרי$ , במודע או שלא במודע, הופכי$

וכ	 על מנת למנוע מצב שבו חברי הכנסת מוצפי$ , מסויימי$
ה	 יכולות ליצור קשר מתנות שוט- , 	 לא גבוהבמתנות שג$ א$ ערכ

  . בי	 גורמי$ כלכליי$ לבי	 חברי הכנסת
  

, במקרי$ בה$ מדובר במתנה סמלית בעלת ער0 כלכלי זניח, לפיכ0  .6
חבר הכנסת רשאי , בי	 א$ נתקבלה בדואר ובי	 א$ במפגש אישי

כאשר מדובר במתנות בעלות . להחזיק בה ואינו נדרש לקבל היתר
חבר הכנסת מתבקש , משמעותי יותר המתקבלות בדוארער0 

בקשה להיתר מוועדת המתנות נית	 להפנות א0 . להחזיר	 לשולח
  .במקרי$ של קבלת מתנה במסגרת מפגש אישי

  
 .ההחלטה תונח על שולח	 הכנסת 
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  החלטת ועדת האתיקה 
  1ל של חברי הכנסת"בעניי� מימו� נסיעות לחו

 
  מבוא

 
, החל ג$ על חברי הכנסת, $�1979"התש, )מתנות(ור חוק שירות הציב

נכס שלא בתמורה או "דהינו קבלת , אוסר על עובד הציבור קבלת מתנה
הפרת הוראות החוק האמור ". שירות או טובת הנאה אחרת שלא בתמורה

  .מהווה עבירה פלילית
  

,  כי חבר הכנסת לא יקבלקובע לכללי האתיקה של חברי הכנסת 4 כלל
 מחו. אובכנסת , הנאה חומרית בעד מעשה שעשה,  או בעקיפי	במישרי	

  .בתפקידו או במעמדו כחבר הכנסת, לה
  

 לא יהיה לחבר הכנסת במילוי כי לכללי האתיקה 5קובע כלל ,  לכ0בנוס-
 בי	 מילוי עניני$וכ	 כי לא יהיה לחבר הכנסת ניגוד , תפקידו עני	 אישי

  .תפקידו לבי	 ענינו האישי
  

 הכנסת אוסר על חבר ,2002כפי שתוק	 בינואר , כללי האתיקה ל14 כלל
  .ל"בחוקבלת תשלו$ בעד הרצאות או הופעות 

  
 ל" הכנסת א$ נסע לחוחבר כ	 אוסר כלל זה קבלת תשלו$ על ידי כמו

   .בשליחות ממלכתית או בשליחות מוסד ציבורי
  

 להיחשב כמת	 הנאה חומרית יכול לחבר הכנסת ל" נסיעה לחומימו	
 של חבר דעתושמטרתו להשפיע על שיקול ,  לכללי האתיקה4כאמור בכלל 

 ולעתי$ א- כמתנה האסורה לפי חוק שירות הכנסת במהל0 פעילותו
  ).מתנות(הציבור 

  
 של חברי הכנסת ל" לחולנסיעותאי	 ספק כי ישנה חשיבות רבה , מאיד0

ל  קרנה שוהעלאתהסברה , לצור0 שמירה על קשרי$ ע$ מדינות אחרות
  .מדינת ישראל בעיני מדינות וגופי$ שוני$ בעול$

  
 של ל"לחונסיעות  לסוגי$ השוני$ של יש להתייחס,  האמור לעילברוח

  .חברי הכנסת כמפורט בהחלטה זו
  
  
  

                                                 
  . 12.2.2002 �ב "בשבט התשס'  מיו$ ל1
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   של שרי�לנסיעותיה� חברי הכנסת הצטרפות .1

 
מינוי של , 21.7.93יו$ על פי החלטת ועדת האתיקה מ 1.1 

משלה או שר משריה לתפקידי$ חברי הכנסת בידי המ
פגיעה בעקרו	 ,  של ניגוד עניני$אפשרותיוצר , שוני$

 חבריחשש לפגיעה בעצמאות$ של , הפרדת הרשויות
סכנה של התערבות שיקולי$ זרי$ בתפקידי , הכנסת

 הכנסת בתדמיתהביקורת המוטלי$ עליה$ ופגיעה 
קבעה , לפיכ0. כגו- שתפקידו לבקר את הממשלה

אלא ,  ממשלתימינויחבר הכנסת לא יקבל כי , הוועדה
א$ ראתה ועדת האתיקה טע$ מיוחד לאשר מינוי 

  .כאמור
 

 חבר הכנסת אל הצטרפות האתיקה החליטה כי ועדת  1.2 
כמוה כמינוי זמני לתפקיד של חבר , ל"שר היוצא לחו

  אישורה של הוועדה נדרשועל כ	,  של השרבמשלחתו
  .לנסיעה מסוג זה

  

 יפנה בכתב, הכנסתש לצר- לנסיעתו חבר  המבקשר  1.3 
  .וינמק בקשתו, אל ועדת האתיקהמבעוד מועד 

  

 לנסיעות מסוג זה הכנסת או שיגור$ של חברי צירופ$  1.4 
 דווקא וצרי0 שייעשה על בסיס כישוריה$ האישיי$ ולא

  . המפלגתיתהשתייכות$לפי 
  

 הממשלתי הנוגע המשרד הנסיעה יהיה על ידי מימו	  1.5 
  .ברבד
  

  ב"בארה" בונדס"ה מטע� שליחות .2

 
ל "אי	 מניעה לנסיעה של חבר הכנסת לחו, ככלל 2.1 

 אינהאול$ נסיעה כזו , "בונדס"בשליחות מטע$ ה
" בונדס" ה.יכולה להיחשב כנסיעה בשליחות הכנסת

 בחברי הכנסת לשעבר וכ	 לכוו	 את  להסתייע ג$יכול
דובר  אי	 מבכל מקרה. הנסיעות לפגרות הכנסת

באירועי$ בה$ רואה הכנסת חובה לעצמה להיות 
  .ג$ במהל0 כנסי הכנסת, מיוצגת

 
נסיעה מסוג זה של חבר הכנסת טעונה אישור מראש של   2.2 

  .ועדת האתיקה
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   במשלחות מטע� הכנסתהשתתפות  .3
  

 במשלחת הכנסת של חבר להשתתפותואי	 מניעה  3.1 
גופי$ של לכינוסי$ לרבות נסיעות , מטע$ הכנסת

מועצת אירופה , קו"אונס, I.P.Uפרלמנטריי$ כגו	 
  .וכיוצא באלה

 

  .מימו	 הנסיעה יהיה על ידי הכנסת 3.2 
  

השתתפות במשלחות מטע$ הכנסת אינה טעונה אישור   3.3 
  .של ועדת האתיקה

  
  

 שלא במסגרת משלחות מטע� הכנסת של חברי ל" לחונסיעות .4
  הכנסת

 
י סעי- זה טעונות אישור מראש של ועדת כל סוגי הנסיעות לפ  

  .האתיקה
  

  מדינה זרה ובמימונהבהזמנת 4.1 

ההזמנה קשורה באופ	 ראתה ועדת האתיקה כי  א$  
 להשתתפותו אי	 מניעה � חבר הכנסת שלישיר לתפקידו 

  .נסיעה מסוג זהשל חבר הכנסת ב
 של והרווחה ועדת העבודה שב ראשנסיעת יו: למשל

  .זמנה של משרד עבודה במדינה זרההכנסת על פי ה
  

  בהזמנת אגודת ידידות בי� ישראל ומדינה זרה 4.2 
  

אי	 מניעה להשתתפותו של חבר הכנסת בנסיעה מסוג    
  .זה
  

   ובמימונוישראלי מוסד או גו" ציבורי בהזמנת 4.3 
  

,  כל תמורהלקבלחל איסור על חבר הכנסת ,  כלליבאופ	 
 הוא חבר או שבראשו הוא ממוסד או מגו- ציבורי בו

בנסיבות בה	 הנסיעה אינה , ל"לחולרבות נסיעה , עומד
 .בלבדבאה כדי לקד$ את מטרות הגו- הציבורי ואות	 

 הנסיעה הוכח להנחת דעתה של ועדת האתיקה כי א$
בי	 א$ חבר , באה כדי לקד$ את מטרות הגו- המזמי	

  אי	 מניעה לאשר נסיעה� הכנסת חבר בו ובי	 א$ לאו
  : כל אלהשמתקיימי$ובלבד , מסוג זה
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 לא מקבל תמורה מהגו- המזמי	 הכנסת חבר )א(  
, כרטיס טיסה(למעט החזר הוצאות ממשי 

 מובהר ;) מלו	 וכיוצא באלהבביתהוצאות לינה 
  ;בזה כי בשו$ מקרה אי	 לאשר החזר גלובלי

 

 לניגוד עניני$ בי	 פעילותו של חבר חשש אי	  )ב(  
  .ו- המזמי	הכנסת לבי	 הג

  

: למשל, במקרה של חשש לניגוד עניני$: הערה    
 המורי$ בישראל בהסתדרותחבר הכנסת שפעיל 

 מטעמה או חבר הכנסת הנוסע ל"הנוסע לחו
 עמותה על מנת לסייע לה בגיוס מטע$ ל"לחו

 עליו להימנע בעתיד � ל"תרומות בחו
מהשתתפות בהצבעות הקשורות באופ	 ישיר 

  .יעתולגו- שמימ	 את נס
  

 ישראלי גו" עסקי בהזמנת 4.4 

  . מסוג זה אסורה בהחלטנסיעה   
  

 המאורגני� ל" בחולימודיי� חברי הכנסת בסיורי� השתתפות .5
  על ידי גופי� ישראליי�

 

נסיעות מסוג זה טעונות אישור מראש של ועדת  5.1 
  . האתיקה

 

ועדת האתיקה לא תאשר נסיעות מסוג זה אלא א$ כ	   5.2 
  .כח להנחה דעתה כי ישנה חשיבות והצדקה לסיורהו
  

האינטרס שיש , בי	 היתר, שיקולי ועדת האתיקה יהיו
לכנסת או לוועדה מוועדותיה בסיור וכ	 כי לא קיימת 

  .אפשרות ממשית של ניגוד עניני$
  

לצור0 קבלת ההחלטה של ועדת האתיקה צריכי$   5.3 
  :להתקיי$ כל אלה

  

 של הוועדה הנוגעת בדבר הוגשה המלצה בכתב )א(   
תו0 פירוט שמותיה$ של חברי הכנסת 

  ;המיועדי$ לצאת לסיור
 

  .הוגשה תוכנית מפורטת של הסיור  )ב(   
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למשל הזמנת (א$ למזמיני$ אינטרס כלכלי כלשהו  5.4 
ל על ידי ארגו	 מגדלי "חברי ועדת הכספי$ לסיור בחו

על  ימומ	 הסיור �) הפרחי$ לצור0 הכרת ענ- יצוא זה
  .ידי הכנסת

 

א$ נראה על פני הדברי$ כי למזמיני$ אי	 אינטרס    
למשל הזמנה של התנועה לפלורליז$ או (כלכלי ישיר 

התנועה למע	 חוקה בישראל או הזמנה של לשכת מסחר 
) לקידו$ יחסי הסחר בי	 מדינת ישראל לבי	 מדינה זרה

  . אי	 מניעה כי הסיור ימומ	 על ידי הגו- המזמי	�
  

יודגש כי בכל מקרה על חברי הכנסת המשתתפי$ בסיור   5.5 
  .להימנע מניגוד עניני$ בינ$ לבי	 המזמיני$

  

במקרה של חשש לניגוד עניני$ על חברי הכנסת להימנע    
בעתיד מהשתתפות בהצבעות הקשורות באופ	 ישיר 

  .לגו- שמימ	 את נסיעת$
  
  

לאומיי� ל בכנסי� בינ"השתתפות חברי הכנסת בסמינרי� בחו .6
  ובהשתלמויות הנערכות על ידי גופי� בינלאומיי�

 
נסיעות מסוג זה טעונות אישור מראש של ועדת  6.1 

  .האתיקה
  

אי	 מניעה לאשר נסיעות מסוג זה ובלבד שנתקיימו  6.2 
  :לגביה	 כל אלה

 

פעילותו של חבר הכנסת קשורה לנושא  )א(  
: למשל(הכנס או ההשתלמות , הסמינר

של יושב ראש הוועדה לאיתור השתתפות 
רכוש יהודי בכנס בינלאומי בנושא רכוש 

  ;)תרבותי�יהודי
 

לחבר הכנסת יכולת לייצג בצורה הולמת את   )ב(  
בכנס או , האינטרסי$ של המדינה בסמינר

  .בהשתלמות
  

מימו	 הנסיעה יהיה על ידי המשרד הממשלתי הנוגע  6.3 
  .ני	לפי הע, או על ידי הגו- המזמי	, בדבר
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  ל"נסיעות חברי הכנסת לצור, מת� הרצאות או הופעות בחו .7

 
קיימת חשיבות , לעני	 הסברת מדיניותה של ישראל 7.1 

ל לצור0 מת	 "לנסיעותיה$ של חברי הכנסת לחו
  .הרצאות או הופעות

 

נסיעות מסוג זה טעונות אישור מראש של ועדת   7.2 
  .האתיקה

  

האוסר על חברי , ללי האתיקה לכ14בכפו- לאמור בכלל   7.3 
הכנסת קבלת תשלו$ עבור הרצאות או הופעות כאמור 

 רשאי חבר הכנסת לקבל מ	 הגו- המזמי	 החזר �
הוצאות לינה בבית מלו	 , כרטיסי טיסה(הוצאות ממשי 

  .א0 אי	 הוא רשאי לקבל החזר הוצאות גלובלי) 'וכו
  

  ל"צירו" בני זוג של חברי הכנסת לנסיעה לחו .8

 

אי	 מניעה שבני זוג של חברי הכנסת יצטרפו לנסיעות חברי  
אול$ מובהר בזה כי בכל מקרה מימו	 הנסיעה של , ל"הכנסת לחו

ב	 הזוג יהיה על ידי חבר הכנסת עצמו ולא על ידי הכנסת או הגו- 
  .לפי העני	, המזמי	

 
ל ולגבי ב� זוגו " לגבי חבר הכנסת הנוסע לחו�חיוב במס הכנסה  .9

  ר" אליוהמצט

 
  לגבי חבר הכנסת המוזמ�  9.1 

  

יש לראות בכיסוי ההוצאות של חבר הכנסת על ידי    
לפי , של חבר הכנסת" הכנסת עבודה"הגו- המזמי	 כ

  .לפקודת מס הכנסה) 2(2סעי- 
  

הואיל ומדובר למעשה בהוצאות שה	 , יחד ע$ זאת   
דהינו הטבה שהיא תוצאת , )הכנסת" (נוחות המעביד"ל

 � בלתי נמנעת ממילוי תפקידו של חבר הכנסת לוואי
נכנסות הוצאות אלא לגדר הסכומי$ המותרי$ בניכוי 
כהוצאה ולכ	 התוצאה הסופית היא שחבר הכנסת לא 

  .יחויב במס
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  לגבי ב� זוגו של חבר הכנסת  9.2 
  

 לעיל מימו	 הוצאות של ב	 הזוג 8הואיל וכאמור בסעי-    
ת צרי0 להעשות על ידי המצטר- לנסיעתו של חבר הכנס

 לא מתעוררת שאלת החיוב במס הכנסה �חבר הכנסת 
  .לגבי ב	 הזוג

  
   1אישור של ועדת האתיקה לנסיעה של חבר הכנסת .10

 

הנדרש , מובהר בזה כי אישור של ועדת האתיקה לפי החלטה זו 
במקרה שבו נסיעת חבר הכנסת איננה במסגרת משלחת מטע$ 

ומנת על ידי לפ	 האתי של הנסיעה המממתייחס א0 ורק , הכנסת
  .גורמי$ מחו. לכנסת

 
אי	 באישור הוועדה כדי לחייב את הכנסת בתשלומי$ כלשה$  

כיסוי ביטוחי , ל"כגו	 תשלומי אש(הכרוכי$ בנסיעה כאמור 
ואי	 באישור כדי להטיל על הכנסת אחריות כלשהי ) וכיוצא באלה

  . עבור נסיעות שאינ	 מטעמה
  

 2ל "י� אישור נסיעות לחוהבהרה בעני

 
ל של חבר הכנסת טעונה אישור מראש של ועדת "כל נסיעה לחו )1(

למעט השתתפות במשלחת מטע$ הכנסת ונסיעות , האתיקה
  .במימו	 עצמי מלא

 את לבקשאלא ,  את הוועדה בדבר הנסיעהליידעשאי	 , מכ	
  .אישורה

 
ותחת$ על ידי תהיה בכתב , פניה אל ועדת האתיקה לאישור נסיעה )2(

פרטי הגו- , בבקשה יש לפרט את מטרת הנסיעה. חבר הכנסת
לפניה . שמממ	 את הוצאות הנסיעה ומהות פעילותו של אותו גו-

  .יש לצר- את ההזמנה ולהעבירה לוועדה באמצעות מנהלת הוועדה
 

אשר יאפשר לוועדה , יש להעביר את הפניה פרק זמ	 סביר מראש )3(
רי$ חריגי$ בלבד יידונו בסבב טלפוני בי	 מק. להתכנס ולדו	 בה

חברי הוועדה ויאושרו רק א$ היתה הסכמה של כל חברי הוועדה 
 .למת	 האישור ללא התכנסות

                                                 
  . 11.1.2005 �ה "בשבט התשס'  הוס- בהחלטת ועדת האתיקה מיו$ א10 סעי- 1
  12.7.2005 �ה "בתמוז התשס' מיו$ ה 2
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  1ל של חברי הכנסת"הבהרה בעניי� מימו� נסיעות לחו

 
או הפועלי$ , יבורהצק ניכר מהגופי$ המקיימי$ מפעלי$ שוני$ לטובת חל

, י אנשי עסקי$ וחברות"נתמכי$ ע, ציבוריותבדר0 אחרת לקידו$ מטרות 
  .המאפשרי$ בפועל את פעילות$ הברוכה

  
ל לצור0 השתתפות בארועי$ של "קיי$ קושי באישור נסיעות לחו,  זאתע$

כשההזמנה לה$ , ג$ א$ מטרת הארועי$ הינה חשובה ביותר, אות$ גופי$
  .ור$ העסקי התומ0 באותו גו-הגנעשית על ידי 

  
כי תוכל לאשר פניות לנסיעות , אתיקה מבקשת להבהירועדת ה, יכ0לפ
ל "נסיעות לחו  להחלטת ועדת האתיקה בעני	 מימו	4.3ל לפי סעי- "לחו

, ו- הציבוריהגו של  אוסדהמרק א$ ההזמנה היא של , של חברי הכנסת
  .לא מטע$ אנשי העסקי$ או הגופי$ העסקיי$ו

 
  

  
  
  
  
 

                                                 
  .21.6.2005 �ה "ד בסיו	 התשס"מיו$ י 1
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  החלטת ועדת האתיקה 
  1"הנוסע המתמיד"קודות מועדוני בעניי� צבירת נ

  
ל של חברי "החלטת ועדת האתיקה בעניי	 מימו	 נסיעות לחו .1

קובעת כי כל , )2002 בפברואר 12(ב "בשבט התשס' מיו$ ל, הכנסת
ל של חברי הכנסת שלא במסגרת משלחת מטע$ "נסיעה לחו

  . הכנסת טעונה אישור מראש של ועדת האתיקה
 

את הנסיעה בהתא$ לכללי$ הקבועי$ ועדת האתיקה מאשרת  .2
ובלבד שחבר הכנסת לא מקבל תמורה מהגו" המזמי� בהחלטה 

הוצאות לינה בבית , כרטיס טיסה(למעט החזר הוצאות ממשי 
 .)מלו� וכיוצא באלה

 
הדי	 אינו מתיר לחבר הכנסת לקבל כל טובת הנאה בקשר למילוי  .3

אתיקה של חברי  לכללי ה4ראו לעניי	 זה ג$ את סעי- . תפקידו
 :הכנסת הקובע כי

 

הנאה חומרית , בי	 במישרי	 ובי	 בעקיפי	, חבר הכנסת לא יקבל" 
בתפקידו או במעמדו כחבר , בכנסת או מחו. לה, בעד מעשה שעשה

  ". הכנסת
 

ל במימו	 חיצוני ושלא בנסיעה "כאשר חבר הכנסת נוסע לחו .4
 . בר הכנסתברי כי הוא נוסע בתפקידו או במעמדו כח, פרטית

 
ועדת האתיקה רואה , בעקבות פנייתו של חבר הכנסת יואל חסו	 .5

הנוסע "זיכוי חשבונו של חבר הכנסת בנקודות מועדו� להבהיר כי 
ל "כאשר חבר הכנסת נוסע לחו, בחברות תעופה כלשה�" המתמיד

שלא במימונו האישי הינו אסור שכ� יש בכ, משו� קבלת טובת 
 . עד הנסיעההנאה חומרית אסורה ב

 
האחריות לכ0 שחשבו	 המועדו	 של חבר הכנסת לא יזוכה בגי	  .6

נסיעות שאינ	 במימונו העצמי של חבר הכנסת מוטלת על חבר 
ועליו לוודא בכל נסיעה בתפקיד כי אי	 הוא מקבל כל , הכנסת עצמו
  .זיכוי כאמור

 
  הבהירה2008 ביולי 30 �ח "ז בתמוז התשס"בהחלטה מיו$ כ: הערה

הוועדה כי על חבר הכנסת לדאוג לביטול הנקודות שנצברו החל מיו$ 
 בכל עת בה כיה	, בשל נסיעות שלא במימונו הפרטי, כהונתו כחבר הכנסת

  .כחבר הכנסת ואי	 לעשות בה	 כל שימוש

                                                 
  ). 10/17' החלטה מס (27.2.2007 �ז "באדר התשס' מיו$ ט 1
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  החלטה של ועדת האתיקה 
ל של ראש "בעניי� צירו" עוזר פרלמנטרי לנסיעה לחו
וניהאופוזיציה במימו� גו" חיצ

1
  

  
ל של חברי "החלטת ועדת האתיקה בעניי	 מימו	 נסיעות לחו .1

מסדירה את , )2002 בפברואר 12(ב "בשבט התשס' הכנסת מיו$ ל
ל של חברי הכנסת במימו	 הכנסת ובמימו	 "נושא נסיעותיה$ לחו

ההחלטה האמורה אינה מתייחסת לאפשרות של צירו- . גו- חיצוני
 ג$ לא לנסיעה של ובכלל זה, כנסתל של חברי ה"עוזר לנסיעה לחו
  .ראש האופוזיציה

 
הוא מהווה אחד מסמלי השלטו	 ; לראש האופוזיציה מעמד מיוחד  .2

וככזה הוא מרבה להיפגש ע$ הנציגי$ הבכירי$ ביותר של , במדינה
הוראות די	 שונות אכ	 נותנות ביטוי . ל"מדינות שונות באר. ובחו
, �1994ד"התשנ, בחוק הכנסת, כ0 למשל. להכרה במעמדו המיוחד

, פרק זה ד	. המתייחס כולו לראש האופוזיציה',  פרק ו�פרק מיוחד 
, בדר0 קביעתו של ראש האופוזיציה ובהפסקת כהונתו, בי	 היתר

, בחובתו של ראש הממשלה לדווח ולעדכ	 אותו בענייני המדינה
ובזכויות נוספות , במעמדו ובתפקידו בכנסת ובטקסי$ ממלכתיי$

א- נכלל , בהתא$ לכ0. קנות לו בעניי	 שכרו ותנאי עבודתוהמו
 �2001א"התשס, )הענקות ותשלומי$(בהחלטת שכר חברי הכנסת 

שעניינו הענקות ' פרק ז, ) החלטת הענקות ותשלומי$�להל	 (
שכרו של ראש , לפי פרק זה. ותשלומי$ לראש האופוזיציה

 עבודה וניתני$ לו תנאי, האופוזיציה מושווה לשכרו של שר
בנוס- לעוזרי$ הפרלמנטריי$ , ובי	 היתר ג$ עוזר בכיר, ייחודיי$

 .לה$ זכאי כל חבר כנסת
 

, קובע כי הכנסת תממ	, להחלטת הענקות ותשלומי$) א(47סעי-   .3
שהות של עד עשרה , לצור0 מילוי תפקידו של ראש האופוזיציה

 . זריווכ	 עבור אחד מעו, ל עבור ראש האופוזיציה"ימי$ בשנה בחו
 

                                                 
  ).15/18' החלטה מס (17.11.2009 �ע "בחשו	 התש' מיו$ ל 1

 הבהירה ועדת האתיקה 13.7.2011 �א "א בתמוז התשע"י  מיו53/18$' בהחלטה מס
ל במימו	 "קבלת מימו	 עבור הצטרפות עוזר פרלמנטרי לחבר הכנסת הנוסע לחו"כי 

  .והוועדה לא תדו	 בבקשות בענייני$ אלה, "גו- חיצוני היא אסורה
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מוזמ	 ראש האופוזיציה באופ	 תדיר לאירועי$ , מתוק- תפקידו  .4
וככל שהוא מוצא לנכו	 , במימו	 גורמי$ חיצוניי$, ל"שוני$ בחו

הוא אינו , )באישור ועדת האתיקה, כמוב	(להיענות להזמנות אלה 
א- א$ הגו- המזמי	 מציע , יכול להסתייע בעוזר שיתלווה אליו

  . לממ	 זאת
 

כי בהתחשב במעמדו המיוחד , עדת האתיקה דנה בעניי	 והחליטהו  .5
אי	 מניעה להיענות לבקשתה , של ראש האופוזיציה כאמור לעיל

ולאשר כי גו- חיצוני המממ	 את נסיעתו , של חברת הכנסת לבני
יממ	 ג$ את הצטרפותו לנסיעה , ל של ראש האופוזיציה עצמו"לחו

ואי	 לראות בכ0 , למנטריי$של עוזרו הבכיר או אחד מעוזריו הפר
  .משו$ מתנה או טובת הנאה אסורות

 
ל של עוזר ראש האופוזיציה במימו	 גו- "יובהר כי נסיעה לחו  .6

כנדרש לגבי כלל , מחייבת אישור מראש של ועדת האתיקה, חיצוני
הבקשה לאישור תוגש לוועדת האתיקה על ידי ראש ; חברי הכנסת
 .האופוזיציה
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השתתפות חברי הכנסת בכנסי� החלטת ועדת האתיקה בעניי� 
  1הנערכי� בישראל

  
  מבוא

  
ועדת האתיקה רואה לנכו	 לפתוח החלטה זו בקביעה לפיה דיוני$ בנושאי$ 

אשר נועדי$ לש$ השפעה על , ציבוריי$ המיועדי$ בעיקר$ לחברי הכנסת
יש להימנע . דיש לערו0 במשכ	 הכנסת ובוועדותיה בלב, עמדת המחוקק

  .מהעתקת זירת הפעולה הציבורית אל מוסדות שאינ$ נבחרי$
  

יש להדגיש כי מחוייבות$ של חברי הכנסת באשר לנוכחות$ בדיוני , כמו כ	
חייבת להיות קודמת , הכנסת וועדותיה בימי$ בה$ הכנסת פעילה

כ0 יישמר כבודה של הכנסת . להשתתפות$ בכנסי$ הנערכי$ מחו. לכנסת
  .בחרי$ של ישראל וכבית המחוקקי$ שלהכבית הנ

  
לעיתי$ השתתפות$ של חברי הכנסת בכנסי$ מסויימי$ , מאיד0 גיסא

עשויה לתרו$ לעבודת$ הפרלמנטרית ולטיפוח הקשר בי	 חברי הכנסת 
עיקרה של החלטה זו עוסקת בשאלות העולות מכיסוי הוצאותיו . והציבור

המש0 להחלטות אחרות וזאת ב, של חבר הכנסת על ידי הגור$ המזמי	
שקיבלה ועדת האתיקה בה	 נקבעו חריגי$ לאיסור הקיי$ על פי חוק 

  .כפי שיפורט בהמש0, לקבלת טובת הנאה
  

אוסר , החל ג$ על חברי הכנסת, �1979מ"התש, )מתנות(חוק שירות הציבור 
נכס שלא בתמורה או שירות "דהיינו קבלת , על עובד הציבור קבלת מתנה

הפרת הוראות החוק האמור מהווה ". חרת שלא בתמורהאו טובת הנאה א
  .עבירה פלילית

  
,  כי חבר הכנסת לא יקבלקובע לכללי האתיקה של חברי הכנסת 4 כלל

,  מחו. להאובכנסת , הנאה חומרית בעד מעשה שעשה, במישרי	 או בעקיפי	
 לא יהיה כיקובע  לכללי האתיקה 5כלל . בתפקידו או במעמדו כחבר הכנסת

וכ	 כי לא יהיה לחבר הכנסת ניגוד ,  הכנסת במילוי תפקידו עני	 אישילחבר
  . בי	 מילוי תפקידו לבי	 עניינו האישיענייני$

  
החלטת ועדת האתיקה בעניי	 קבלת מתנות וטובות הנאה בידי חברי 

 קובעת א- היא כי לש$ מניעת �12.2.2002ב"בשבט התשס' מיו$ ל, הכנסת
, י הכנסת לסרב לקבל טובת הנאה כלשהיעל חבר, פגיעה באמו	 הציבור
העלולה להתפרש בעיני הבריות כנסיו	 להשפיע על , במישירי	 או בעקיפי	

  .הדר0 שבה ימלאו את תפקיד$ הציבורי

                                                 
  ).39/17' החלטה מס (28.10.2008 �ט "בתשרי התשסט "יו$ כמ 1
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כוללת ג$ הזמנות או כרטיסי$ " טובת הנאה"בהחלטה האמורה נקבע כי 
, לאירועי$ או למתקני$ שהכניסה אליה$ היא בתשלו$ כדוגמת בתי מלו	

 השתלמויות על חשבו	 גופי$ עסקיי$ וגופי$ אחרי$ שאינ$ �ובכלל זה 
לפיו מימו	 השתתפות חבר , בצד זאת נקבע חריג, אול$. במימו	 הכנסת

הכנסת בהשתלמויות או ימי עיו	 שבה$ חבר הכנסת משמש כמרצה או 
  . לא ייחשבו כטובת הנאה שאסור לקבלה, כדובר

  
מיו$ , ל של חברי הכנסת"ו	 נסיעות לחובהחלטת ועדת האתיקה בעניי	 מימ

 לחבר הכנסת ל" נסיעה לחומימו	 נקבע כי �12.2.2002ב"התשס, בשבט' ל
ולעתי$ ,  לכללי האתיקה4 להיחשב כמת	 הנאה חומרית כאמור בכלל יכול

עקב ,  גיסאמאיד0). מתנות(א- כמתנה האסורה לפי חוק שירות הציבור 
רי הכנסת לצור0 שמירה על קשרי$  של חבל" לחונסיעותברבה החשיבות ה

ההחלטה מפרטת את הנסיעות , הי$ וע$ גופי$ שוני$ בעול$ע$ מדינות 
במסגרת הכללי$ החלי$ על חברי , באישור ועדת האתיקה, שמימונ	 מותר

  . הכנסת
  

, על רקע פניות שהתקבלו מחברי כנסת שוני$ ודיוני$ בועדת האתיקה
 החלטה שמטרתה להציג כללי$ ביקשה הוועדה להניח בפני חברי הכנסת

ברורי$ בנוגע למימו	 השתתפות$ של חברי הכנסת בכנסי$ הנערכי$ 
  . בישראל על ידי גופי$ שוני$

  
בצירו- החלטותיה הקודמות של ועדת , הכללי$ החלי$ על חברי הכנסת

מאפשרי$ לשרטט את , האתיקה בנושאי$ המשיקי$ להחלטה זאת
,  חברי הכנסת בכנסי$ כאמורההנחיות בנושא מימו	 השתתפות$ של

  :כדלהל	

 
  מימו� השתתפות חברי הכנסת בכנסי� על ידי הכנסת  .1

  
מטע$ , כנסי$ בבתי מלו	 בהכנסת של חבר בהשתתפותואי	 מניעה   

ואירועי$ , לרבות כנסי$ סגורי$ לקהל הרחב, ובמימונההכנסת 
מאחר והגור$ המארג	 מקבל תשלו$ . אחרי$ בעלי עלות כספית

יובהר כי . לא יראו אותו כמעניק טובת הנאה לחבר הכנסת, תמהכנס
   .על ידי הכנסתכולו יהיה ההשתתפות בכנסי$ וארועי$ אלו מימו	 

השתתפות בכנסי$ וארועי$ אלו אינה טעונה אישורה של ועדת 
  .האתיקה

  
  מימו� השתתפות בכנסי� על ידי תקציב קשר ע� הציבור .2

 
הענקות (החלטת שכר חברי הכנסת ל) ג(�27 ו26בהתא$ לסעיפי$   

נקבע בתוספת השישית כי נית	 , �2001א"התשס, )ותשלומי$
  להשתמש בכספי$ המוענקי$ לחבר הכנסת לצור0 מילוי תפקידו 
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לש$ תשלו$ דמי רישו$ והוצאות מלו	 בו שוהה , והקשר ע$ הציבור 
חבר הכנסת לצור0 כנס מקצועי או כנס הקשור בעבודתו 

חבר הכנסת יכול לעשות שימוש בתקציב , פיכ0ל. הפרלמנטרית
בכפו- להוראות , השנתי לש$ מימו	 השתתפות בכנסי$ כאמור

ללא צור0 , ההחלטה האמורה ובהתא$ להבהרות חשב הכנסת
  . באישור של ועדת האתיקה

ראוי להדגיש שעל חבר הכנסת להקפיד שהשימוש בכספי , ע$ זאת
י$ יעשה בצורה מידתית קשר ע$ הציבור לצרכי מימו	 הוצאות כנס

  .בכנסי$ שנוכחותו נדרשת בה$ מתוק- תפקידו כחבר הכנסת
 

  מימו� השתתפות בכנסי� על ידי גופי� עסקיי� .3
  

הינ$ חברות וגופי$ אחרי$ , לעניי	 החלטה זו, גופי$ עסקיי$  
בדומה להגדרת סעי- , שתכלית$ המרכזית היא השאת רווחיה	

הכללי$ באשר לכנסי$ . �1999ט"התשנ, לחוק החברות) א(11
על א- שלחלק$ , המאורגני$ על ידי גופי$ שתכלית$ המרכזית שונה

כגו	 התאחדויות של בעלי (יש אינטרסי$ כלכליי$ מסויימי$ 
גופי , אוניברסיטאות ומכללות, גופי$ שוני$ של ההסתדרות, מקצוע

  .יפורטו בסעי- הבא, )'עמותות למיניה	 וכד, תקשורת
  

חזקה שאחת ממטרותיו של כנס שאורג	 על ידי , ובהתא$ להגדרה ז
השאת . גו- עסקי היא להביא להשאת רווחיו בדר0 זו או אחרת

רווחי$ זו יכולה להעשות בצורה ישירה על ידי שיווק מוצרי$ 
או בצורה עקיפה על ידי העצמת המוניטי	 של הגו- , במהל0 הכנס

  . העסקי שתביא להשאת רווחי$ עתידיי$
 

 מניעה לעצ$ השתתפותו של חבר כנסת כמרצה קיימתלפיכ0 
שכ	 השתתפות חבר , ג$ ללא קבלת תמורה או מימו	, בכנסי$ אלו

הכנסת עלולה להראות כמת	 חסות לכנס שבי	 מטרותיו קידו$ 
חסות שעשויה ליצור מראית עי	 של פגיעה , ענייניו של הגו- העסקי

  .במעמד הכנסת וחבר הכנסת
בי	 א$ חבר , ת מימו	 כלשהו מגו- עסקיקיימת מניעה לקבל, כמו כ	

, הכנסת מוזמ	 כמרצה ובי	 א$ הוא מוזמ	 כמשתת- שאיננו מרצה
חשש , בשל החשש מפני מראית עי	 של קבלת טובת הנאה פסולה

   .ליצירת ניגוד ענייני$ ופגיעה בכבוד הכנסת
  

  מימו� השתתפות בכנסי� על ידי גופי� שאינ� עסקיי� .4

 
 חברי הכנסת בכנסי$ על ידי גופי$ חיצוניי$ מימו	 ההשתתפות  

עלול להביא לידי פגיעה בכבוד , א- א$ אינ$ גופי$ עסקיי$, לכנסת
ובמקרי$ מסויימי$ א- לחשש מפני מראית עי	 של קבלת , הכנסת

  הכלל שצרי, להנחות את חברי, מסיבה זאת. טובת הנאה פסולה
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ירועי� בבתי הכנסת הינו כי קבלת מימו� ההשתתפות בכנסי� וא  
 ,על דר, הכלל, הינה, מלו� מהגו" המזמי� או מכל גו" חיצוני אחר

  .אסורה
  

קיימי$ מספר חריגי$ , לפיו קבלת המימו	 אסורה, לכלל האמור  
  .המפורטי$ להל	

  
מימו� ההשתתפות בכנסי� כאשר חבר הכנסת הינו מרצה או  4.1 

  משתת" בפנאל

 
 דברי$ במסגרת כנסי$ מוזמני$ חברי הכנסת לשאת, לעיתי$   

. ואירועי$ או להשתת- כחברי$ בפאנל הנער0 במסגרת הכנס
מימו	 השתתפות חבר הכנסת על ידי הגור$ המזמי	 בכנסי$ 

ובלבד שחבר הכנסת אינו מקבל , וארועי$ כאמור הוא מותר
, מימו	 שהוא שונה מהמימו	 אותו מקבלי$ שאר המשתתפי$

ואותה , פותו האמורהוהמימו	 נועד על מנת לאפשר את השתת
אי	 דינו של חבר הכנסת שונה מדי	 כל , במוב	 זה. בלבד

משתת- המוזמ	 לקחת חלק בכנס ואשר הוצאות השתתפותו 
  . מכוסות על ידי מארגני האירוע

  

המימו	 האמור ייעשה על דר0 של החזר הוצאות , בכל מקרה
, כרטיסי טיסה(ממשי בפועל בלבד או פטור מחיוב בתשלו$ 

ואי	 , )פטור מדמי השתתפות בכנס, ת לינה בבית המלו	הוצאו
  . חבר הכנסת רשאי לקבל החזר הוצאות גלובאלי

  

קבלת מימו	 כאמור אינה דורשת את אישורה של ועדת 
  . האתיקה

  

כי אי	 בקיומו של החריג לקבלת המימו	 האמור משו$ , יובהר
מת	 הכשר גור- לעצ$ השתתפותו של חבר הכנסת במסגרת 

כדוגמת , ייתכנו מקרי$ אשר סיבות אחרות. אמורהכנס ה
יובילו לאיסור , החשש ממראית עי	 של ניגוד ענייני$

  .ההשתתפות ובוודאי איסור מימו	 ההשתתפות בכנס מסויי$
  

מימו� השתתפות בכנסי� כאשר חבר הכנסת אינו מרצה או  4.2 
  משתת" בפאנל

  
א- א$ , דבמקרי$ שבה$ חבר הכנסת הינו אורח בלב, כאמור  

קיימת מניעה לקבלת מימו	 , הוזמ	 בקשר לכהונתו בכנסת
שחבר , כמוב	. להשתתפותו של חבר הכנסת בכנס האמור

להשתת- בכנס האמור במימו	 , א$ יחפו. בכ0, הכנסת יכול
בהתא$ לכללי$ שנקבעו , התקציב השנתי לקשר ע$ הציבור
  . לעניי	 זה כאמור או במימונו האישי
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$ חריגי$ כאשר חבר הכנסת רואה חשיבות במקרי, ואול$  
ציבורית בהשתתפותו בכנס ובאי	 אפשרות לממנו באחת 

רשאי חבר הכנסת לפנות בבקשה , מהדרכי$ האמורות
  .מנומקת לועדת האתיקה של הכנסת

  
ועדת האתיקה תדו	 במת	 אישור ספציפי בבקשה כאמור של 

א$ הוכח להנחת דעתה כי מימו	 ההשתתפות , חבר הכנסת
דרוש על מנת לעודד את השתתפות$ של חברי הכנסת בדיוני$ 

וא$ , בהתא$ לכללי$ המפורטי$ להל	, ציבוריי$ שוני$
קיימת בעיתיות במימו	 ההשתתפות באחת מהדרכי$ 

 מקבל תמורה מהגו- אינו הכנסת חברשהאמורות ובלבד 
 לניגוד ענייני$ בי	 פעילותו של חבר חששושאי	 המזמי	 

  . המזמי	הכנסת לבי	 הגו-
  

תבח	 ועדת האתיקה בי	 היתר את , במסגרת החלטתה
הרכב ; מטרת הכנס; מהות הגו- המזמי	: השיקולי$ הבאי$

הקשר בי	 הכנס לבי	 ; תפקידו של חבר הכנסת בכנס; הכנס
  . גובה המימו	 המבוקש והרכבו; כהונתו של חבר הכנסת

  
ככל שתפקידו של חבר הכנסת בכנס אינו שונה , כ0 לדוגמא

תטה הוועדה שלא לסטות מהכלל לפיו אי	 , מאורח פרטי אחר
  .לאשר את מימו	 ההשתתפות

  
וכל בקשה , אי	 מדובר ברשימה סגורה של שיקולי$, כאמור

  . תדו	 לגופה
יובהר כי אי	 באישור הוועדה האמור כדי לחייב את הכנסת 

כגו	 תשלומי (בתשלומי$ כלשה$ הכרוכי$ בנסיעה כאמור 
ואי	 באישור כדי להטיל ) טוחי וכיוצא באלהכיסוי בי, ל"אש

על הכנסת אחריות כלשהי עבור השתתפות בכנסי$ שאינה 
  .מטעמה

  

  צירו" מלווה .5

 
אי	 מניעה שבני זוג של חברי הכנסת יצטרפו לכנסי$ כאמור  

בכל מקרה ההוצאות שנוספו בשל צירו- ב	 הזוג , אול$, בהחלטה זו
ולא על ידי הכנסת או הגו- ישולמו על ידי חבר הכנסת עצמו 

ג$ . לפי העני	, או תקציב חבר הכנסת למילוי הוצאותיו, המזמי	
כל תוספת עלות , כאשר חבר הכנסת הינו מרצה או משתת- בפאנל

הנדרשת עקב צירו- בני הזוג להשתלמות או לאירוע צריכה להיות 
  .משולמת על ידי חבר הכנסת עצמו
 עוזר פרלמנטרי לכנס או כל נלווה הכלל האמור נכו	 ג$ בנוגע לצירו-

 . אחר לחבר הכנסת
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   השתתפות חברי הכנסת בכנסי� הנערכי� בישראל�טבלת סיכו� 
  

  
  

  מימו� ההשתתפות על ידי הכנסת
  

  
  .אי	 צור0 באישור ועדת האתיקה

  
מימו� ההשתתפות על חשבו� 

  תקציב
   קשר ע� הציבור

אי	 צור0 באישור ועדת האתיקה 
חשב הכנסת לפי א0 נדרש אישור (

הקריטריוני$ שבהחלטת שכר חברי 
, )הענקות ותשלומי$(הכנסת 

  ).�2001א"התשס
  

שמטרת� העיקרית (מימו� השתתפות בכנסי� על ידי גופי� עסקיי� 
  )להשיא רווח

  קבלת תמורה 
  או מימו� הוצאות

  
  קיימת מניעה

  
  השתתפות 
  כמרצה

  
  קיימת מניעה

  
  ופי� שאינ� עסקיי�מימו� השתתפות בכנסי� על ידי ג

חבר הכנסת מרצה או   
  חבר בפאנל

חבר הכנסת משתת" בכנס 
שקיימת חשיבות ציבורית 

  להשתתפותו
  
  

מימו� השתתפות 
  חבר הכנסת בכנס

  
כל עוד , אי	 מניעה

המימו	 שמקבל חבר 
הכנסת זהה למימו	 
שמקבלי$ כל שאר 
המרצי$ או החברי$ 

  בפאנל
  

  
  

  נדרש אישור
   ועדת האתיקה

  ; תמורהקבלת
 קבלת החזר 

  הוצאות גלובאלי

  
  קיימת מניעה

  
מימו� תוספת 
עלות בגי� 

השתתפות ב� זוג 
  או מלווה אחר

  . קיימת מניעה לכל מימו	 חיצוני
   �ההצטרפות עצמה מותרת 

כל תוספת עלות בשל ההצטרפות תשול$ על ידי חבר 
  .הכנסת

  

  




