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.1'א'תוסר"ע3
.1ט"תשח"ס4
.326ח"תשלח"ה:135ו"תשלח"ה5



ענבר'צ92

הקריאהבמהלךנפסק,התשיעיתובכנסתהשמיניתכבנסת,אלהבהצעותהדיון
.החל8טרםכההדיוןאך,מחדש7ההצעהפורסמה,לאחרונה.חודש6ולאהראשונה
ובנוהלבנוהגוכןהכנסתועדתבהחלטות,הכנסתבתקנוןמוסדריםהחקיקההליכי
לתקנון147וסעיףהכנסת9:יסוד-לחוק19סעיףהוראותמכוחמאת,בההמקובלים
,העליוןהמשפטביתגושפנקתאתקיבלה,זובדרךהחקיקההליכיהסדרת.הכנסתה

.בהמשךשיובאודיןפסקיבמספר

לחקיקההיזמה

חוברת"במתפרסמתהצעה,!הממשלהןביזמתהןהחוקהצעותרוב-הממשלה

.!הכנסתישולחןעלומונחתהכנסתראשליושבמועברת,הסברדבריבלוויית[2"כחולה
ומשפטתוק,החוקהועדתעלהכנסתהטילה50.6.13-כככר-הכנסתשלועדה

מהםאחדשכלבאופןפרקיםפרקיםבנויהתהיההחוקה.למדינהחוקההצעתלהכין"
הביאהזוהחלטהמכח.!4"...הכנסתבפנייובאוהפרקים.עצמובפנייסודיחוקיהווה
.!בלבד5בודדותהצעותהכנסתבפניומשפטחוק,החוקהועדת
חקיקההכנסתשלאחרותועדותגםיזמו,זה'בענייןהסכמהשלהעדרהאףעל

,הענייןאתהמסדירההחלטההכנסתועדתקיבלה80.11.24-ברקאך,שונים16בנושאים

76.2.17ביוםצדוק'י'חהמשפטיםשרהשמיניתבכנסתהציגו"התשלמשנתהחוקהצעתאת6

כי.הישיבהראש-יושבהכריזהדיתבתום.77.1.4-ו76.10.25בימיםגםהתקייםבהוהדיון

את.נעשהלאהדבראךהבאותהישיבותבאחתיינהנוהמשפטיםשרותשובתהדיוןסיכום"
,88.8.2ביום,תמיר'שהמשפטיםשרהתשיעיתבכנסתהציגח"התשלמשנתההצעה
.התקייםלאזהדיוןגם.הפגרהלאחריתקייםבההדיוןכיהודיעהישיבהראש-ויושב

.(92.1.19מיום2100חוברת)147ב"תשנח"ה7
.עשרההשתיםהכנסתשלכהונתהלסוףנכון8
,בתקנוןהכנסתתקבעם,בחוקנקבעולאהעבודהשסדריבמידה;עבודתהסדריתקבעהכנסת"9

."כההמקובליםוהנוהלהנוהגלפיהכנסתהנהג,כאמורהעבודהסדרינקבעולאעודכל
והחלטתה,הכנסתועדתבהתחליט,בתקנוןהוראהלהשאיןהכנסתלדיוניהנוגעתשאלה"10

."זהלענייןבתקנתתיקתהכנסתידיעלנתקבללאעודכלמחייבתקדיםתהיה
לממשלההמשפטיהיועץבהנחייתמפורטיםלהכנתןהממשלהמשרדישלהאחריותתחומי11

.010.60בהנחיהמפורטהמשפטיםמשרדמטעםחוקבהצעותהטיפולונוהל,010.10
.014.60לממשלההמשפטיהיועץבהנחייתמוסדרתהכחולההחוברתשלעריכתהצורת12
הצעהשלהנחתהלמועד.בפרוטוקולנרשםוהדברהכנסתבמליאתכךעלמודיעהכנסתמזכיר13

.בההדיוןלמועדהקשורבכלמשמעותישהכנסתשולחןעל
.1743(י"תש)5כ"ד;הררי"כ"ח,יוזמהש"ע,"הרריהחלטת"14
מבקר:יסוד-חוקהצעתכגון,אחרותהצעות.לוותיקוניםהכנסת:יסודחוק-בעיקר15

המאוחרת,הממשלההצעתפריהואהמדינהמבקר:יסוד-חוק)לחוקיםהפכולא,המדינה
.(יותר

כזוסמכותכימהנחהיצא,1964-ה"תשכ,חוקבהצעותהדיוןרציפותלחוק(כ)1סעיף(א)16
."הכנסתשלועדהשהציעהחוקהצעת"עלרציפותהחלתואיפשר,קיימת

שעניינווחוקיסוד-חוק":נאמרח"תשממשנתהחקיקה:יסוד-חוקלהצעת(ב)2בסעיף(ב)
לכךשהוסמכההכנסתשלועדהמטעםגםשיוצעיכולהמדינהמבקראוהכנסתחכרי,הכנסת
הנוהגלפיהואזובהוראההמפורטיםהנושאיםמבחר":נאמרההסברוכדברי,"הכנסתבתקנון

."חוקיתמסגרתללאזהבענייןשהתפתח
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יסודחוקי:הבאיםבנושאיםחוקיםליזוםרשאית!הכנסת7מוועדותועדה":הבאבנוסח
כאמורחוקים;המדינהמבקראוהכנסתחברי,לכנסתבחירות,הכנסתשעניינםוחוקים
.8ן"ראשונהלקריאהלכנסתיוגשו

,(11'מסתיקון)הכנסת:יסוד-חוקכיהעליוןהמשפטביתבפנינטען,!לאחרונה9

לקריאהישירות,ומשפטחוק,החוקהועדתי"עשהונחמשום,כדיןשלאנתקבל

כיהחליטהאשר,הכנסתועדתכיבקבעוהטענהאתדחההעליוןהמשפטבית.ראשונה
והחלטתה,סמכותהבמסגרתפעלה,ראשונהלקריאהישירותיובאוועדהשיזמהחוקים
.הכנסתלתקנון147סעיףלפי,"מחייבתקדים"מהווה
לגביהוחל"פרטיתחוקהצעת"גםקרויההכנסתחברשלחוקהצעת-הכנסתחבר

החוקהצעותוחשיבותבמספרניכרגידולחלהאחרונותבשנים.שונהחקיקההליך
.חוקים26להיותשהפכוהפרטיות

פרטיתחוקהצעת

רשאיהכנסתשחברהפרטיותהחוקהצעותשלמספרןמוגבל,לכאורה-מספר
ואף,ממש22לדיוןמעלההכנסתשהברההצעותמספראתרקמונים,בפועל.2!להגיש
.כולן23אתלא-כאן

חוקהצעתעלהראשונהבקריאההדיוןבשעת-ממשלהוהצעתפרטיתהצעה

החוקהצעתבמקום,משלוחוקהצעתלהגישיכולהכנסתחבראין,הממשלהמטעם

."הממשלה23שהגישה

בסעיףכמוגדר,ענייניהבתחוםהיאאםרקכאמורחקיקהליזוםמוסמכתועדהשכלמובן17
.הכנסתלתקנון(א)13

.הממשלהמטעםחוקהצעתשללמעמדהמעמדםדומהובכך18
.201(2)מוד"ת,'ואחהכנסתראש-יושב'נ'ואחבלוםליסהדין-עורכת91/410ץ"בג19
.466(א"תשנרביעיתמהדורה)ישראלמדינתשלהקונסטיטוציוניהמשפטרובינשטיין'אראה20

.הממשלהשלחוקים45לעומתהכנסתחכרישלחוקים58:לשיאהגענוב"תשנבשנת
החוקוהצעותהיוםלסדרההצעותמספראתקובעתהכנסתועדת,לתקננן81מציףפיעל21

.להגישרשאיתסיעהשכלהפרטיות
יושבשלכמאמרו,הןהיתרכל.הכנסתשולחןעלוהונחושהוגשומההצעותבלבדכשליש22

שהרבהכךלידימביאזהמצב."חוקהצהרות",וייסשבחכ"ח,עשרההשלושהכנסתראש
תגענהלאשלעולםחוקבהצעותלטיפול,ובממשלהבכנסת,מוקדשיםואמצעיםמאמץ,זמן

.לדיון
הצעתואתמנמקוהמציע,לוועדהחוקהצעתלהעברתהסכמתהעלמודיעההממשלהכאשר23

ועדתהחלטת-המכסהבמסגרתההצעהאתכולליםאין,מדקהיותרלאבמשך,ממקומו
.79.6.25.מיוםהכנסת

משום,להבהירהמקוםראיתי.להנזקקיםאיןשבפועלארכאיתהוראהזוהי,לתקנון145'סע23א
ביוםהכנסתבוועדתלדיוןשהגיעבענייןהולדתה.משמעותהאתלהרחיבהמנסיםשיש

ציזלינגכ"וח,1951-א"תשי,האמריקאיהאשראיחוקהצעתאתהניחההממשלה.51.1.9
החוקהצעתאתלהחזירהציעהם"מפ.נושאבאותום"מפמטעםחוקהצעתמכןלאחרהגיש
קיבלההכנסתועדת.צלליתשלהחוקבהצעתככנסתולדון,לממשלה-הממשלהשל

.לתקנוןהנוכחי145לסעיף,קליםנוסחבשינויי,שהפכה,לעילכמובאהחלטה



עקר'צ94

מוסדרוהוא,כלשהיהתייחסותהכנסתבתקנוןאיןזהלעניין-שריםוסגנישרים
.וסגניהם,הממשלהכחברישריםהמחייביםכלליםי"עבעיקר

הצעות.2'הממשלהבאמצעות,שלהםהחקיקהיזמתאתביטוילידימביאיםשרים

.מוקפאות-לשריםהיותםבטרם,הכנסתכחברישהגישוחוק
לחזורועליהם,פרטיותחוקהצעותשלמהגשתןלהימנעהםאףחייביםשריםסגני

מהממשלהלבקשרשאיםהם,זאתעם.שריםלסגניהיותםבטרםשהגישומהצעותבהם
.כאלה25חוקבהצעותהדיוןלהמשךהסכמה

הכנסתראשיושבשלאישורטעונההכנסתחברשלחוקהצעת-אישור
בכנסתלראשונהעלתההשאלה?כזוהצעהלאשרשלאסמכותםהיקףמהו.והסגנים26

.מהכנסתחברשלחוקהצעותשתיוהסגניםראש-היושבאישרומשלא,עשרההאחת
,בחוקיכירםלאמקומםאשר,עלבוןבהםשישגזענותדבריבהםוכלוליםמאחר"כהנא

הדמוקרטיואופיהישראלמדינתמושתתתשעליהםבערכיםפוגעיםשהםומאחר

מטרתכיקבעאשר,העליון27המשפטלביתפנהכהנאהכנסתחבר."הכנסתובכבוד
יעביראשר,וסינוןבקרהשלמנגנוןלהיותהיאוהסגניםהכנסתראשיושבי"עהבחינה
חוקשלמסגרתאשר,הכנסתחברישלהצעותאותןאתהכנסתשולחןעללהנחה
.אותןתואמת

בנויההחוקהצעתהאם.שבצורהענייניםעלוראשונהבראשמשתרעתזובחינה
מוסמכיםוהסגניםראש-היושב.חוקשלמסגרתתואמיםניסוחיהואםסעיפיםסעיפים

להבדיל,נורמהקביעתבהישאם,לבדוקעליהם.החוקהצעתשלתכנהאתלבחוןגם
דבריהיאשתואמת,ההצעהשלסגנונהאתלבחוןהםרשאיםכן.עובדהמקביעת
שלאהכוחאתבחובהכוללתהסמכותאין.ועלבוןבלע,גידופיןדבריבהושאין,חקיקה
.מתכנה28,ביותרהעזהולו,הסתייגותבשלחוקהצעתלאשר

:הבאהההוראהאתבווהוסיפה,תקנונהאתהכנסתתיקנהזהדיןפסקבעקבות

או,במהותהגזענית,לדעתם,שהיאחוקהצעתיאשרולאוהסגניםהכנסתראשיושב"
זהתיקוןעלבהסתמך.29"היהודיהעםשלכמדינתוישראלמדינתשלקיומהאתשוללת

פנהשוב.כהנאהכנסת-חברשלחוקהצעותחמשוהסגניםהכנסתראשיושבפסלו
אחשיצרהואבלבדהתקנוןכיפסקאשר,העליון30המשפטלביתכהנאהכנסת-חבר

מחבריאחדאלשיזמוחוקהצעתלהעבירמעדיפיםשראוממשלתימשרדבהםמקריםישאך24
,לחוקתהפוךוזו,פרטיתתוקכהצעתאותהשיגישמנתעל,מהאופוזיציהאפילו,הכנסת
.בסיועם

.473.21לממשלההמשפטיהיועץבהנחייתבהרחבהמוסדרהנושא25
.הכנסתלתקנון(ב)134סעיף26
.85(4)לטר"פ,'ואחהכנסתראש-יושב'נכהנא48/742ץ"בג27
סמכותולסגניםהכנסתראש-ליושבהיתהפיהעל,לוין'דהשופטשלעמדתוגםראהאך28

הליךשלפתיחתולאפשרולאהכנסתשולחןעלבזויהחוקהצעתשלהנחתהלמנועטבועה
הכנסתראש-יושב'נכהנא85/669,86/24,86/131ץ"בג)גזעניבנושאוסדיררגילחקיקתי

.(393(4)מר"פ,'ואא
.לתקנון(ג)134סעיף29
.393(4)מד"פ,'ואחהכנסתראש-יושב'נכהנא85/669,86/24,86/131צ"בג30
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,להגדירהשניתןזכותעלמדובראין.חוקהצעתשליוזםלהיותהכנסתחברשלזכותו
.תחומיהאתשקובעוהואהזכותאתשיוצרהואהתקנון.יסודכזכות,טיבהלפי

או"מוקדםדיון"הקרוימוקדםשלבעוברתפרטיתחוקהצעת-המוקדםהדיון

,הכנסתחברשלהיוםלסדרבהצעהלדיוןבמהותוהדומהשלבזהו.ן3"טרומידיון"
.ולטיפוללדיוןבכללראויהההצעההאם-דהיינו

יושבי"ענקבע,פרטיתחוקבהצעתמוקדםלדיוןהמוער-המוקדםהדיוןמועד
מהנחתיומייםעבורלפנילא,הממשלהעםהזמןתיאוםתוך,והסגניםהכנסתראש

ועדתאםאלא,הכנסתר"ליומהגשתהימים45-מיאוחרולאהכנסתשולחןעלההצעה

.האמורה32התקופהאתלהאריךהסכימהאםאוהדיוןאתלהקדיםהחליטההכנסת
,הממשלהעמדתוגיבוש,הממשלהמשרדיי"עההצעהבדיקתלאפשרנועדהזותקופה

חבררשאי,ימים45בתום.יותר33מוקדםמועדלקבועהכנסתועדתרשאיתכאןגםאך
הצעהנכללה.35'3'שיחפרןעתבכלהצעתואתלהעלות,סיעתומכסתבמסגרת,הכנסת
אתלדחותהכנסתראשיושברשאי,בה36הדיוןאתלדחותביקשוהמציע,היוםבסדר
.הדחייה36אלבקשתהצדקהשישראהאםאלא,יום60-להדיון

.'דקותז10במשךהצעתואתמנמקהמציעהכנסתחבר-המוקדםבדיוןהנוהל
,דקות5שלבמסגרתלהשיבהמציעהכנסתהבררשאי,להצעההממשלההתנגדה

מחבריאחדרשאי,עמדהנקטהלאאובהצעההממשלהתמכה.הצבעהומתקיימת
.היום38מסדרההצעההסרת,דקות10שלבמסגרת,להציעהכנסת

קביעתתהיה,לוועדההחוקהצעתאתלהעבירהכנסתהחליטה-לוועדההעברה

46בסעיףכאמור"החקיקהמשלבישלב"הואהמוקדםהדיקאםבשאלהמחלוקתהיתהבעבר31

ישהאם-דהיינו,(11'מסתיקון)הכנסת:יסוד-חוקידי-עלשתוקןלפני,הכנסת:יסוד-לחוק
ברוברקלשנותהשמותרחוקהוראתלשנותכדי,זהבשלבכברהכנסתחברישלברובצורך
'ואחחדשהורוחאחדלב-ר"לאותנועת89/142,89/172צים"בבגנדונההשאלה.מיוחס

הואהמוקדםהדיוןכיפסקהעליוןהמשפטובית,529(3)מדד"פ,'ואחהכגסתראש-יושב'נ
הרובכיונקבע,חקיקתומיום,למפרע,46סעיףתוקןכךבעקבות.החקיקהמשלבישלב

כמו.והשלישיתהשנייה,הראשונהבקריאהדרושיהאהכנסת:יסוד-לחוק4סעיףלפיהדרוש
.בלבדרגילברובהמוקדםבדיתשעברה,מיוחסרובהטעונההחקיקהלכלתשרירניתןכן

.לתקנון(א)135סעיף32
קטןבסעיףכאמודלדיוןמועדנקבעלאאםכיקובע1987-בנוסףאשרלתקנון(ב)135סעיף33

הכנסתראש-יושבאתששמעהולאחר,המציעהכנסתחברלבקשת,הכנסתועדתרשאית,(א)
.מההחלטהימים14תוךיתקחםהדיקכילהחליט,הממשלהנציגואתמסגניואחדאתאו

.85.2.18מיוםהכנסתועדתהחלטת34
מסדרהוסרהדומהחוקהצעתכאשר,כזוהצעהשלדינהמההשאלהלהתעוררצלולהואז35

.בהמשךראה,היום
הצעתולהסרתרובהכנסתבמליאתצפויכילדעתנוכחהמציעכאשרהדברנעשהכללבדרך36

.היוםמסדר
.86.1.13מיוםהכנסתועדתהחלטת36א

הפוקהצעתשללהעכרתהמסכימההממשלהכאשר,ממקומו,בלבדאחתדקהבמשך,או37
.סיעתומכסתבחשבוןמובאתאינההצעתוואז,לוועדה

-לתקנת137סעיף38
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.לוועדה39ממשלתיתחוקהצעתשלהעברתהעלהחליםלכלליםבהתאםהוועדה
היאאך,ראשונהלקריאההחוקהצעתאתמכינההועדה-ראשונהלקריאההכנה
להסירהלכנסתולהציע,לחוקלהפוךראויהאינהההצעהכילמסקנהלהגיעגםרשאית
בנוסחראשונהלקריאההחוקהצעתתובא,זוהצעההכנסתדחתה.'!,היום40מסדר
.המציע42שהביא

לקריאהלהכיןהוועדהיכולה,אחדנושאעלחוקהצעותכמהלוועדךהועברו
רואיםאותה,אחתחוקהצעתלהכיןנהוגכללבדרךאך,בנפרדמהןאחתכלראשונה
ההצעהגביעליופיעוושמותיהם,לוועדהשהועברוהחוקהצעותמגישיכלשלכהצעה

.ביתם-האלףסדרלפי
הוועדהמטעםחוקכהצצתכחולהבחוברתומתפרסמת,לרשומותמועברתההצעה
.אותהשהכינה

קובע4'1985-ה"תשמ,התקציביסודותלחוק39אסעיף-תקציבהצריכהחקיקה

להוצאההתחייבותאוהוצאהכרוכהשבביצועהלכנסתהמוגשתחוקהצעת"כי
בנוסח,תצוין,המדינההכנסותשלהפחתהכרוכהשבביצועהאו,המדינהמתקציב

לאזוהוראה."להפחתהאולהוצאההמימוןדרך,לוההסברבדבריאוהמוצעהחוק
למנועניסיון.הכנסתםהברישלחוקלהצעותהנוגעבכללפחות,למעשהקוימה

כללהתייחסלא,העליוןהמשפטבית.יפהעלהלא,כךבשלחוק46שלחקיקתוהשלמת
אתמציינתאינההחוקשהצעתמשום,פגוםהחקיקההליךכיהעותריםשללטענתם
זל"החקיקהבהליכילהתערברואיםאיננו":בקבעו,מימונהמקורות

שרההכנסתחברישלהצעתםפיעל,לתקנוןנוספועשרההשתיםהכנסתבשלהירק

,ראשונהלקריאהחוקהצעתהמכינהועדהעלהמטילותהוראות,פורזואברהםדורון
39אסעיףהוראותהחוקהצעתלגביחלותאםלבררכדי,האוצרשראתלדיוניהלהזמין

לפרטהוועדהעלכןכמו.סעיףבאותוכאמורלפעול-כןואם,התקציביסודותלחוק

הערכתאת,החוקשלעלותובדברהמציעהערכתאתהחוקלהצעתההסברבדברי
.בפניהםשהובאוכפי,אחריםגופיםשלהערכתםואתהאוצר

.117לסעיףהמפנה,לתקננן(א)138סעיף39
.לתקנת(כ)138סעיף40
להסירהלכנסתלהציעאוראשונהלקריאהההצעהאתלהכיןאםשקולותדעותבוועדההיו41

חברידי-עלשהתשבנוסח,בכנסתראשונהלקריאההחוקהצעתאתהוועדהתביא,היוםמסדר
.80.2.19מיוםהכנסתועדתהחלטת-המציעהכנסת

.לתקנון(כ)139סעיף42
.לתקנון140סעיף43
,1988-ח"תשמ,(4'מסתיקת)התקציביסודותחוקראה-1988בשנתלחוקהוסףזהסעיף44

.לחוק32כסעיף,לסעיףהמתייחסותההגדרות-גסראה.58ת"ס
.הללשלמה,עשרההאחתהכנסתראש-יושבשלהוראתופיעל45
.118ח"ס,(גלחוק)1992-ב"התשנ,המשפחתיהחקלאיבמגזרהסדריםחוק46
ביוםניתןהדין-פסק.'ואחהכנסתראש-יושב'נ'ואחלישראללאומיבנק92/984ץ"בג47

.פורסםטרם.92.2.25
.2916ב"תשנפ"י;לתקנון138געד138אסעיפים48
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48,כדיןהכנסתשולחןעלשהונחההכנסתחברשלחוקהצעת-ראשונהקריאה

בקריאההדיוןלפנישעות48מחדשהנחהטעונהאינה,המוקדםהדיוןלפנישעות
.'הראשונה9

זאתביקשאם,אחרכנסת-חבראו,המציעהכנסתחברומסכםפותחהדיוןאת
למליאתואין,אותושהכינהלוועדההחוקחוזרהראשונההקריאהאחרי.המציעת

לפנותהכנסתחבררשאיאך,אחרתלוועדהלהעבירוסמכותהכנסתלוועדתאוהכנסת
.אחרתילוועדההחוקהצעתאתלהעבירלכנסתתציעכיולבקשהכנסתלוועדת

כמוהוא,הכנסתחברשלהחוקבהצעתהדיוןהמשך-ושליטרתשניהקריאה
.המחויבים52בשינויים,ממשלתיתחוקבהצעת
,הראשונההקריאהלאחרבוועדההדיוןגמרעד-בולחזורהכנסתחברשלזכותו

.מהצעתכןבולהזורהכנסתחבררשאי
לא.יומהסדראת,כללבדרך,שקובעהואועדהראשיושב-בוועדההדיוןעיכוב

ניסיון.5'להושיעבידוהיהולא,בוועדהתקועההצעתוכילדעתהכנסתחברנוכחאחת
מקרהבפניוהובאשלאמשוםאולי,יפהעלהלא,העליוןהמשפטביתאתבענייןלערב

.ראוי55
קדימהזכות"כיקובעהואכיאם,חוקבהצעתלטיפולזמןקוצבאינוהכנסתתקנון

יושבעלהתקנוןמטיל,זאתעם.56"היוםבסדרהכלולותחוקיםבהצעותלדיוןתינתן
החוקשהצעתמיוםחודשיםששהעברואם,הכנסתראשליושבדיווחחובתוועדהראש

אם,פעםמדייעשהוכן,לכנסתהחוקהצעתאתהחזירהלאוהוועדהלוועדההועברה

ועדתלידיעתמההודעההעתקיעבירהכנסתראשיושב.נוספימייחודשיםששהעברו
הצעתופיעל,התקנתתוקן,לפיכך.כןמוריןואיןהלכהבבחינתהיאזוהוראה.הכנסת58

פעלהלאהוועדהאםביהקובעתהוראהונוספה,רובינשטיין'אהכנסת-חברשל
הכנסתועדת.התערבותהולבקש,הכנסתועדתאללפנותהכנסתחבררשאי,כאמור
,והצבעהסיוםלידידיוניהאתתביאצתומנתעלועדהלאותהנוסףזמןלקצוברשאית
.כאמור59זמןקציבתתוך,אחרתלוועדההחוקהצעתאתלהעבירהיאורשאית

.60.1%1מיוםוהסגניםהכנסתראש-יושבהחלטת49
.לתקנון(א)139סעיף50
.לתקנון(ב)141סעיף51
.לתקנון(א)141סעיף52
נתקבללאעודכל,חוקמהצעתבהלחזורהממשלהזכותעםוהשווה.לתקנון(א)142סעיף53

.השלישיתבקריאההחוק
ואפילו,(א)103סעיף-כוועדההיוםלסדרהצעותהוספתאמנםמאפשרהכנסתתקנת54

.אלהסעיפיםשלבישומםקושיישבפועלאך,98סעיף-דחופהישיבהשלכינוסה
ביום,בעתירההדיוןבמהלך.הפניםועדתראש-יושב'נ"שימי"ופורזכ"ח89/161ץ"בג55

.בהוצאותחויבואףטעתירתוהעותרכוחזר,89.2.21
.לתקנון(ב)103סעיף56
.לתקנון(א)112סעיף57
.ממנוהשבעיםועשוניםהכנסתתקלקעלהמופקדתהיאהכנסתועדת58
.לתקנון(ד)-ו(ג)112סעיף59
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מסדרהחוקהצעתאתלהסירהכנסתהחליטהאם-היוםמסדרשהוסרהחוקהצעת
כנסבאותו,הכנסתשולחןעלתונחלא,מהצעתובוחזרעצמוהכנסתשחבראו,היום
אלא,בעיקרהלהדומהאוזהההיאכיקבעהכנסתראששיושבחוקהצעת,הכנסת65של
רשאי,כאמורהכנסתראשיושבקבע.בנסיבותממששלשינויבינתייםשחלראהאם

שהצעתהכנסתוועדתהחליטה.הכנסתוועדתבפנישבועייםתוךלערערהכנסתחבר
.הכנסתשולחןעלההצעהתונח,6!הקודמתלהצעהבעיקרהדומהאונההאינההחוק

שולחןעללהניחהשאיןרקלא,בעיקרהדומהאוזהההיאהחוקשהצעתנקבע

לפניבההמוקדםהדיוןיתקייםלא,הבאבכנס,משתונחשגםאלא,כנסבאותוהכנסת

וימי,היוםמסדרהוסרההקודמתשההצעהמהיוםחודשיםששהשלתקופהעבור
.האמורה62התקופהבמנייןיבואולאהפגרה

עלהונחהשכברתוקהצעתשלדינהמה-קשהקושייהמעוררהסעיףשלניסוחו
הסעיףשללשונו.היוםמסדרהוסרההאחרתהחוקשהצעתלפניעוד,הכנסתשולחן
הונחהשכברבהצעהדיוןאוסרהואואיןחדשההצעהשלהנחתהאוסרהוא-ברורה

בדרךנפתרוהיוםעדזהבעבייןשהתעוררוהמחלוקות.לכןקודםהכנסתשולחןעלכדין
.המשפט63א-ביתי"עאוהכנסתועדתי"עהחלטהזו63בשאלהשתינתןמבלי,פרקטית

.הכנסת:יסוד-לחוק31סעיףראה-בשנהכנסיםשנימקיימתהכנסת60
דומהאוזהההחוקהצעתאםלשאלההכנסתועדתשלסמכותהמוגבלת,הסעיףשללשונולפי61

ממששלשינויבינתייםחל"אםבשאלהלדקסמכותלהואין,הקודמתלהצעהבעיקרה
.עדיןהועלתהלאכזוטענה,מקוםמכל.הכוונההיתהלכךאםספק;"בנסיבות

.לתקנון143סעיף62
,התקננןפיעל.והנוהלהנוהגלביןהתקנוןהוראותביןמהפערכתוצאהנוצרההבעיה63

כאשר.הכנסתחברשלפרטיתחוקהצעתלדיוןתעלהמתיהקובעהואהכנסתראש-יושב
הזהותהחוקהצעותבכללדיוןאחריוםלקבועהכנסתראש-יושבשלבסמכותויש,כךנוהגים

להיווצריכוללאואז,ישעיהוישראלהכנסתראש-יושבלעשותשנהגכפי,בעיקרןהדומותאו
.נדונהוטרםהונחהשכברוהתהצעהתימצא,היוםמסדרהוסרהשהצעהאחרי,שבומצב

מתילקבוע,ימים45אחרי,זכותהכנסתחברלכליש,הכנסתועדתשלהחלטתהפי-על,בפועל
.בכללאליומתייחסאינושהתקננןמצבנוצרמכךכתוצאה.לדיוןהצעתותעלה

בנוסח,טרורמניעת'פקלתיקתחוקהצעתמוקדםלדיוןהנגביצחיכ"חהעלה92.11.11ביום63א
כוונהומתוך,ואלסאנעדראושההכנסתחבריי"עיוםבאותושהוגשהאחרתחוקלהצעתהזהה
הגשתי":הנגביכ"חאמרוכך.לדיוןשלהםהצעתםאתלהעלותהאפשרותאתמהםלמנוע
עללכפות...הניסיוןאתבאיבובעודוולהרוגהכנסתתקנוןפיעללפעולבמטרהחוקהצעת
מניחן...היוםכאןחסיהלאהצבעה,הכנסתחברירבותי...ישראלממשלתועלהזההבית
אותהיפילומהיוםלמארבמודעתהיתהלאהקואליציה...מהצעתילוודאיקרובביאחזורשאני
שנהחציבמשך,מהצעתוהמצביעבוחזראו,הצעההוסרהשאםקובעהכנסתתקנון...בפח

."בעיקרהדומהאוזההחוקבהצעתמלדוןהכנסתתנועה
לדיוןשלהםהצעתםאתלהעלותואלסאנעדראושההכנסתחכריביקשו,האלההדבריםאחר

:שנתתיהדעתחוותעיקריואלה.המחכרשלדעתוחוותאתביקשהכנסתר"ויו,מוקדם

שאחריבשלבמהצעתובוחזרהכנסתחברבובמקרהדןהכנסתלתקנון(א)143'סע.1
למנועכדיבכךאין,כןלפנימהצעתובוחוזרהואאם.לוועדהשלוהחוקהצעתשלהעברתה

.שלוהצעתואתלדיקלהעלותאחרכ"מח
143כסעיףאיןכןועל,הכנסתשולחןעלהונחהכברהאהביםכים"החשנישלהחוקהצעת.2

.מוקדםלדיקהצעתםאתלהביאמהםלמנועכדי
כ"ח."בנסיבותממששלשינויבינתיםחל"כילקבועהכנסתר"יוינול,כךוביןכךבין.3
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הראשונההקריאה

והואהכנסתראשליושבנמסרתהממשלהמטעםחוקהצעת-הכנסתשולחןעלהנחה

עלמונחתהיתהשההצעהלאחראלאייערךלאבהצעההדיון.הכנסתשולחןעלמניחה
,הממשלהלבקשת,הכנסתועדתהחליטהאםאלא,יומייםלפחותהכנסתשולחן
.65("הנחהמחוכתשחרור")"הדיוןאתלהקדים
,כןלעשותיכולההיאאיןכיהגורסיםיש?הכנסתועדתאללפנותהממשלהעלמתי
הממשלהכיהיאהמקובלתהדעה.הכנסתהשולחןעלהונחהכברשההצעהלאחראלא
מבקשיםבוהחוקנוסחאתבפניהלהניחהיאיכולהכאשרלוועדהלפנותיכולה

.הדיון67אתלהקדים
.6'דומה-וועדהמטעםהמוגשתחוקהצעתשלדינה
48כדיןהונחהאם,שעות48שלהנחהטעונהאינהזו-פרטיתחוקלהצעתאשר

.בה69המוקדםהדיוןלפנישעות
במליאהכלליויכוחומתקיים,החוקאתמציגהשרסגןאוהשר-במליאההדיון

השררשאיבסיומו.אישי70כללבדרךהואהדיון.עיקריוועלהמוצעבחוקהצורךעל

חבריואילו,אחרותחוקהצעותעמהותפילשתיפולמנתעלבמכווןהצעתואתהגישהנגבי
.כחוקותעבורשתמומשמנתעלהצעתםאתהגישוואלסאנעדראושההכנסת

הםכיואלסאנעדראושההכנסתלהבריוהודיעדעתיבחוותהאמוראתקיבלהכנסתר"יו
.להםהרצויכמועדלדיוןהצעתםאתלהעלותרשאים

.לתקננן113סעיף64
.המתנהמחובתהואהשחרור.הנחהמחוכתשחרוראין.מטעהוהוא,המקובלהמונחזהו65
לבקשתלהיענותלאהחליטהוכסופוזובשאלהדיון60.1.12ביוםקיימההכנסתועדת(א)66

אומסמרותלקבועמבלי",הכנסתשולחןעליונחשהחוקלאחרשניתולהתכנס,הממשלה
."השולחןעלהנחתםאחרירקחוקיםלשחררשאפשרתקדים

עלהונחהשטרםחוקהצעתהנחהמחובתלשחררהכנסתועדתהחליטה80.1.30ביום(ב)
לאהכנסתלוועדת"כי,טובי'תכ"חטען,במליאהלדיוןההצעהמשהגיעה.הכנסתשולחן
ארבלי'ש,ראש-היושב."הונחההחוקומהצעתלפניהממשלהכבקשתלדוןרשותהיתה

'חכ"ח-ונסים'מהשרשלהנוגדיםטיעוניהםאףעל,והחליטהזוטענהקיבלה,אלמוזלינו
ערעורהוגשלאזוהחלטהעל.(1668(מ"תש)88כ"ד)החוקבהצעתדיוןלקייםשלא,קורפו
.הפירושיםלוועדת

לאזהדיון.80.6.23ביוםהכנסתבוועדתעקרינילדיתהנושאהועלה,המחברהצעתפיעל(ג)
.סוכם

בנוסחמסתפקתהיאלעתיםאך,כחולהחוברתבפניהתהייהכיהוועדהמבקשתכללבדרך67
.בפועלשיונחהנוסחזהוכיובהצהרההממשלהשמציגה

ראהלאהעליקהמשפטבית.ועדהטטעםחוקלהצעתבקשרכלרידויהוראהאיןהכנסתבתקנת68
בקשתהפיעל,ועדהמטעםחוקבהצעתהדיקאתלהקדיםתחליטהכנסתשוועדתלכךמניעה
מוד"פ,'ואחהכנסתראש-יושב'נ'ואחבלוםליסהדין-עורכת91/410ץ"בג-הוועדהשל

(2)201.
.60.1.12מיוםוהסגניםהכנסתראש-יושבהחלטת69
.נואםלכלהמוקצבהזמןאתקובעהישיבהראש-ויושבלהשתתףכ"חכלרשאיאישיבדיון70

אתמחלקתוזו,סיעהלכלהזמןמכסתאתהכנסתועדתקובעתבו,סיעתידיון-היפוכו
.חבריהביןהמכסה
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הראשונההקריאה.(ההצבעהדחיית-וכמובן)תשובתודחייתלבקשאולהשיב
נגדאוהכנסתמוועדותלוועדההחוקהצעתשלההצברהבעדבהצבעהמסתיימת

.ההעברה71
להצעתמקבילה,הממשלהשהגישההחוקהצעתכאשר-מקבילותחוקהצעות

הראשונהבקריאההדיוןייפתח,ראשונהלקריאההעבירהשווצדה,הכנסתחברשלחוק
.7א'ר"היוי"ע-הסכםובאין,ביניהםשייקבעסדרלפי,המציעיםשניי"ע

שלסמכויותיהןתחומיאתקובעהכנסתלתקנון13סעיף-הוועדהקביעת
בתחוםהואשהנושאלוועדההחוקהצעתאתהמליאהמעבירהכללבדרך.הוועדות
חוקהצעתלהעבירענייןשישאוברוראינוהדברבהםמקריםקיימיםאך.סמכותה
ועדההוצעהשלאאושונותהצעותבמליאההועלואם,לכן.דווקאמסוימתלוועדה
בהצעתשתדוןהוועדהאתקובעתוזו,הכנסתלוועדתההצצהמועברת,מסוימת
לוועדהלהעבירישאותה,הכנסתחברשלחוקהצעתעלחלהאינהזוהוראה.החוקיי
.ראשונה73לקריאהאותהשהכינה

בהצעהשהטיפולהראוימןכילמסקנההוועדהוהגיעה,לוועדההצעההועברה
ראתהזוואם,כנסת"ועדתלפניהדבראתהוועדהראשיושביביא,אחרתלוועדהיועבר

לאישורהצעתהאתלהביאעליה,אחרתלוועדהההצעהאתלהעבידמקוםשיש
."הכנסת

במשקהסדריםחוקהצעתשנהמדילהגישהממשלהנוהגתהאחרונותבשנים
אלהחוקוהצעות,שונות74אלוועדותהשייכיםלחוקיםתיקוניםהכוללת,המדינה
שהחוקיםהוועדותראשיושביובעיקר,רביםכנסתחברי.הכספיםלוועדתמועברות

החוקהצעתכידרשוואףכךעלתרעומתהביעו,סמכותםבתחוםהםמדוברבהם
.קיימתאינהכזואפשרות,הכנסתתקנוןמבחינת,ואולם.השונותהוועדותביןתפוצל
והרווחההעבודהועדתר"יו,נמיראורהכ"חזהבעניןשהגישהלתקנוןתיקוןהצעת
.הכנסתועדתי"עאומצהלא,עשרה-השתיםבכנסת

.לתקנון115סעיף71
.לתקנון144סעיף71א

.לתקננן117סעיף72
.91.10.28מיוםהפירושיםועדתהחלטת-לתקנון(כ)141סעיףלהוראותבהתאםוזאת73
.לתקנון(ג)118סעיף74

,(התקציביעדילהשגתחקיקהתיקוני)המדינהבמשקהסדריםחוקהצעת,למשל,כך74א
20-לתיקוניםכוללת,הכספיםלוועדתשהועברה(20'עמ,ג"התשנח"הצ)1992-ג"התשנ

,הפניםועדתר"יושלפניהבעקבות.שונותועדותחמששלסמכותןבתחוםשהםחיקים
תעבירוזוהפניםבוועדתלדיוןהחוקיםאחדאתתעבירהכספיםועדתכי,הכנסתועדתהציעה

.נעשהוכך,הפורמליהחקיקההליךלהמשךהכספיםועדתאלשגיבשההנוסחאת
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ושלישיתשמיהלקריאההחוקהכנת

,ואולם.הכנסת75ידיעלאליהמועברתהחוקשהצעתלאחרמתחילבוועדההדיון

ועדתאתומסמיכהמיוחדים76דיוןסדריהכנסתועדתקובעת,התקציבחוקעלבדיונים
גמרעםכבר,ושלישיתשנייהלקריאההתקציבחוקלהכנתבדיוניהלפתוחהכספים

.במליאההראשונהבקריאההדיוןלהמשךבמקביל,האוצרשרשלנאומו
והרשויותהממשלתייםהמשרדיםנציגיבהשתתפותהחוקבהצעתדנההוועדה

.7'לממשלההמשפטיהיועץונציגי,המשפטייםיועציהם,בדברהנוגעיםהממלכתיות
באאואדםכלוכןדנההיאשבהלשאלהמומחהלדיוניה78להזמיןרשאיתהוועדה

.דעתכןאתולשמוע,בהדנהשהוועדהבשאלהענייןלושיש,מסויםחוגאוגוףשלכוח
מדובראיןאך,מהחקיקהלהיפגעהעלוליםבדברהנוגעיםאתתשמעשהוועדהרצוי

.החקיקה80במהלךפוגעקיומהשאיבחובה
,להשייראהככלהחוקלהצעתתיקוניםלהכניסרשאיתהוועדה-ההצעהתיקוני
היאהחוקכשהצעת.החוקהצעתשלהנושאמגדריחרגולאאלהשתיקתיםובלבד

בהצעתנזכריםשאינםסעיפיםגםחוקבאותולתקןהוועדהיכולה,קייםלחוקתיקון
.החוקבהצעתכללנזכרושלאאחריםחוקיםלתקןהוועדהיכולהכן.החוק81

אשרשתיקוןלטעוןיכולהממשלהנציגאוהוועדהחבר-הנושאמגדרחריגה
יכולהזוטענה.82("חדשנושא")החוקהצעתשלהנושאמגדרחורג,בוועדההוצע

.לתקנון(א)118סעיף75
.לתקנון131סעיףפיעלסמכותהבתוקף76
המשפטייםוהיועצים,ועוזריוסגניו,לממשלההמשפטיהיועץ":לתקנון(ב)118סעיף77

מהםשתידרשעזרהלכלמחבריהאחדכלולרשותהוועדהלרשותיעמדוהממשלהלמשרדי
הגם)משלהמשפטייועץמהוועדותאחתלכלישכיום."וההסתייגויותההצעות,החוקכניסוח
,עיקרלאאם,וחלק,בתקנוןביטוילידיבאהשאינהעובדה,(ועדותלכמהמשותףשהוא

.עליומוטל,ל"הנהעזרהמפעולות
.בחקיקהכשמדובררקולא,כללבדרך78
.לתקנון106סעיף79
Nimrodi.89/275ץ"בבגנדונההשאלה80 Land Development Ltdהכנסתראש-יושבך

שנדונה1989-ן"החש,(שעההוראת)ערךניירותחוקבהצעתמדובר.154(3)מהר"פ,'ואח
לדעת,שמטרתהלמפרעתחולהבדברהוראה,היתרכין,בההכניסהוזו,הכספיםכוועדת

להןניתנהלאכיהיאטענתן.הרשויותאישורעליהשניתןהנפקהמהןלמנוע,העותרות
בפניוטענושהופיעוהבורסהנציגיטענותעלולהשיב,הוועדהבפניולטעוןלהופיעהזדמנות
גורמיםשלאינדיבידואליתשמיעהחובתהכנסתעלמוטלתאיןכיפסקץ"בג.הוועדה

.החקיקההליךאתמשבשתהיתהכזושמיעהחובתהטלת.החקיקהבתהליךהמעוניינים
בדרךאלא,"אינדיבידואלית"שמיעהשלבדרךלאזאתאך,מעונייניםגורמיםשומעתהכנסת

המייצגיםכנסתמחבריהמורכבת,הכנסתשלהמבנהמעצםהנובעת,"מוסדית"שמיעהשל
ניתןובכך,אלההשקפותביטוילידיבאיםחוקכלשלבחקיקתו.ודעותהשקפותשלקשת
לעשותלוועדהסמכותטעניקלתקננן106סעיף.השמיעהלעקרון-כלליולו-ביטוי
הנפגעיםהנוגעיםאתתשמעמתאימיםבמקריםאםהוועדהתעשהויפה,דעתהבשיקולשימוש

.רחוקההדרך-החקיקהבמהלךפוגעקיומהשאיחובהלהטלתועדמכאןאך,מהחקיקה
.לתקנון119סעיף81
.לתקנון120סעיף82
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הדיוןלשלברקמוגבלאינואותהוהטוען,בוועדהנדונההחוקהצעתעודכללהיטען
חייבתאשר,הכנסתועדתבפניזוטענהיביאהוועדהראשיושב.'תיקון3הצעתבאותה
מגדרחריגהשזומחליטההכנסתועדתאם.הראשונהבישיבתהראשוןכסעיףבהלדון

אותהלהביאאפשראיגםאלא,החוקבהצעתאותהלכלולאפשרשאירקלא,הנושא
.הסתייגות84בתורהכנסתלמליאת

להביאאו,חוקהצעותלמזג,חוקהצעתלחלקניתן-חוקהצעותשלומיזוגחלוקה
.בתקנון85הקבועיםכלליםפיעלהכול,ושלישיתשנייהלקריאהחוקמהצעתחלקרק

גרסאותמשתיאחתלכלשקוליםבוועדההקולותהיו-והסתייגויותשונותגרסאות
.שנייה86בקריאהלהצבעהגרסאותשתיהוועדהתביא,מסויםלסעיף

אינהההסתייגות.הסתייגותלהגישרשאי,בוועדהלרובזכתהלאשהצעתומציעת

ולאהועלולאאםגםהסתייגויותהגשתהמאפשריםיש."החוקעצםאתלשלוליכולה
,הכנסתועדתשלבהחלטהאובתקנוןמשמעיתחדהוראהזהלענייןאין.בוועדהנדונו
שאין,ברורההוראהקיימת,זאתלעומת.מותר89אינושהדברבדעההמחבראך

.הכנסת90שולחןעלהונחוכברוההסתייגויותשהחוקלאחרהסתייגותהוספתלהרשות
הצעתלהעבירשלאלהחליטסמכותלוועדהאין-שנשהלקריאהההחזרהחובת

.שלישית91ולקריאהשנייהלקריאההכנסתלמליאתחוק

.82.2.23מיוםהכנסתועדתהחלטת83
לשרלהקנותשבאה,התעבורהבפקודת71סעיףלתיקוןחוקבהצעת1991-בשאירעמעשה84

הוסיפו'ואחאורון'חכ"ח.מנוחהבימיציבוריאוטובוסהפעלתלאסורסמכותהתחבורה
בימיבוישתמשואם,שלהםהשרדרכב,'וכועריםראשי,משריםיישללפיהןעל,הסתייגויות

שנייהלקריאההובאווההסתיגויות,הנושאמגדרלחריגהטעןלאבוועדהאיש.מנוחה
הקריאהלפני,החוקמהצעתבהחזרה,כןהממשלהמשראתה.והתקבלוהכנסתבמליאת
-יושבהפעםטען,בוועדהשניתומשנדונהמחדשהחוקהצעתהוגשהמכןלאחר.השלישית

,הואכך,אכן,כיפסקההכנסתוועדת,הנושאמגדרחריגההןההצעותכיהוועדהראש
.החוקלהצעתצורפולאוההסתייגויות

.לתקנון122-ו121סעיפים85
.לתקנון(ב)123סעיף86
.הממשלהנציג;זאתאישרההוועדהאם-הוועדהחברשאינוהכנסתחבר;הוועדהחברד8
.לתקנון(ג)123סעיף88
:נימוקיוואלה89

דנהבובענייןהצעהשהציע,הוועדהחברשאיננוהכנסתחברכיקובעלתקנון104סעיף.א
דומהדין."בוועדהנתקבלהלאשהצעתובמקרה",הוועדהבאישור,להסתייגרשאי,הוועדה

ונציגיהוועדהחבריהסתייגויותעלגםלחולצריך("בוועדהנתקבלהלאשהצעתוכמקרה")
;הממשלה

להצעתלהגיעאולהשתכנעאולשכנעכדיבוועדהממששללדיוןתובאהצעהכיהראוימן.ב
;זאתמאפשראינו,נדונהשלאהסתייגותצירוף.פשרה

מאפשראינו,בוועדההדיוןבעת,הוועדהחברישלעיניהםלנגדהיתהשלאהסתייגותצירוף.ג
עצםאתשוללתשהיאאוהחוקהצעתשלהנושאמגדרחורגתההסתייגותכילטעוןלהם
.החוק

.54.8.17מיוםהכנסתועדתהחלטת90
:קובעתאשרלתקנון(א)123סעיףהוראתעלהמסתמכת,79.1.15מיוםהכנסתועדתהחלטת91

שאישרהבנוסחשנייהלקריאהלכנסתתחזירה,החוקבהצעתדיוניהאתהוועדהסיימה"
."לכך
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לאחרגםהחוקבהצעתדיוניהאתלחדשרשאיתהוועדה-בוועדההדיוןחידוש

.93,השנייה92הקריאההחלהלאעודוכל,הכנסתשולחןעלשהונחה

השנייההקריאה

שביצועההוראההכוללתחוקהצעתכיהממשלה93אהציעהלאחרונה-להנחהתנאי
שולחןעלתונחלא,ח"שאלף100עלהעולהבסכוםהמדינהמתקציבבהוצאהכרוך

ההוצאה)מסוימיםתנאיםהתקיימוכןאםאלא,ושלישיתשנייהלקריאההכנסת

אך,ראשונהקריאהעברה,זוהוראההכוללתהחוקהצעת.93ב(ב"וכיובמלואהתוקצבה

.שהתקבל93גבחוקנכללולאבוועדהאושרלאהסעיף
שולחןעלההנחהלמחרתתיערךהשנייההקריאה-ושליטרתשנייהלקריאההנחה
הקריאהאתלהתירהכנסתועדתהחליטהאםאלא,מכןלאחרהישיבותבאחתאוהכנסת
ביתבפניהועלתהזושאלה?"מכןלאחרהישיבותבאחת"פירושמה.ההנחה94ביום

לכללהגיעוהכנסתראש-ויושבשהעותריםמכיוון,הוכרעהלאאך,העליון95המשפט

.והשלישית96השנייהבקריאהולהצבעהלדיוןהחוקהצעתתובאבוהמועדבדברהסכמה

.לתקנון124סעיף92
עלהונחה,שנייהלקריאהשהוכנה,(4'מסתיקון)המדינהמשק:יסוד-חוקבהצעתמעשה93

עתרו,וייס'ש-ופורז'אהכנסתחברי,ההצעהיוזמי.היוםכסדרהוכללהלאאך,הכנסתשולחן
,החוקהועדתראש-יושבונגדהכנסתראש-יושבנגד(91/5711ץ"בג)העליוןהמשפטלכיח
הצעתתובאלפיה,בהסכמהדיןפסקלמתןובקשההודעההוגשההמשפטלבית.ומשפטחוק
שנקבעהמועדלפנייום.עליושהוסכםבמועדושלישיתשנייהבקריאהולהצבעהלדיוןהחוק
פיעל,החליטהוזו,הוועדהאתומשפטחוק,החוקהועדתראש-יושםכינס,במליאהלדיון
הכנסתראש-ליושבכךעלהודיעהוועדהראש-יושכ.החוקבהצעתדיוניהאתלחדש,הצעתו
ופורזוייסהכנסתחבריעתרושוב.הדיוןאתקייםולא,במליאהכךעלהודיעראש-היושבוסגן
ניתנהץ"לבגההודעהכיטען,ליןאוריאלכ"ח,החוקהועדתראש-יושב.העליוןהמשפטלבית
קבעץ"בג.סמכויותיהפיעללפעולהכנסתשלמוועדהלמנועיכולאינוץ"ובג,דעתועלשלא
הדיןפסק.ולתוכנוהדיןלפסקמודעהיהוהואלהליכיםצדהיההחוקהועדתראש-יושככי

העלאתאתשתמנעפעולהלנקוטהיהיכוללאוהוא,הכנסתראש-יושבאתכמואותוחייב
.במליאהלדיוןההצעה

-ג"התשנ,(התקציביעדילהשגתחקיקהתיקוני)המדינהבמשקהסדריםחוקבהצעת2סעיף93א
.2'עמ,ב"התשנח"הצ,1992

.(48)-(44)ההערותאתהכוללהקטע,"תקציבהצריכהחקיקה"'ר93ב
.10'עמ,ג"התשנח"ס93ג
.לתקנון125סעיף94
חוק,החוקהועדתראש-ויושבהכנסתראש-יושב'נוייס'ש-ופורזמ"חה91/5711ץ"בג95

עלשהונחה,(4'מסתיקון)המדינהמשק:יסוד-חוקבהצעתמדובר.299(מתוד"פ,ומשפט
.91.10.28-העתירהשלהגשתהליוםעדלדיוןהועלתהולא,91.7.15ביוםהכנסתשולחן

יביאלפיו,בהסכמהדין-פסקלמתןובקויההודעההמשפטלכיתהוגשה,91.12.12ביום96
כללאכןהכנסתראש-יושב.91.12.18כיוםולהצבעהלדיוןהחוקהצעתאתהכנסתראש-יושב
שלהעלתהלמניעתפעלהחוקהועדתראש-יושבאך,יוםאותושלהיוםבסדרהנושאאת

.(93)הערהראה-יוםבאותולדיוןההצעה
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עיקריאתהוועדהתראש-יושבמסבירבה,הוועדהמטעםבהרצאהמתחילהדיון

עלהצבעהנערכת.המקוריתהחוקבהצעתשהוכנסווהשינוייםלכנסתהמובאהחוק

גםאפשר,הסתייגותלהםנרשמהשלארצופיםסעיפיםעל.אחד97אאחד,החוקסעיפי
לסעיףהסתייגותנרשמה.הכנסת-חברשלאחרתדרישההיתהלאאם,במרוכזלהצביע

,רשאיהישיבהראש-יושב.הסתייגותו98להנמקתדקותחמשהמסתייגיקבל,מסוים
ולקייםההסתייגויותהנמקתאתלרכז,הוועדהראש-יושבובהסכמתהמסתייגבהסכמת

הממשלה.למסתייגיםלהשיברשאיהוועדהראש-יושב.הדיוןבסוףההצבעותאת
הצעתעלמצביעיםתחילה.הדיון99שלשלבבכלהדיבוררשותאתליטולרשאית

אינהאם.ההסתייגותבנוסחהסעיףעלמצביעים,מתקבלתהיאואם,המסתייג100

.!הוועדה01בנוסחהסעיףעלמצביעים,מתקבלת
אוהממשלההצעתלפי,הכנסתרשאית,השנייהבקריאההדיוןשלשלבבכל
בשאלהאוכולההחוקבהצעתולדוןלחזורהוועדהעללהטיל,הוועדהראש-יושב

הסתייגותלהביאאין,בלבדמסויםסעיףלוועדההוחזר.'בהחלטתה02תפרששהכנסת
.זה03ןמסעיףנובעתשאינה

השלישיתהקריאה

,הכנסתתצביעבה,השלישיתהקריאהמידתתקיים,החוקסעיפיבכלההצבעהבתום
בקריאההסתייגותהתקבלהאם.כולו04ןהחוקשלהסופיהנוסחעל,נוסףדיוןללא

אתלדחותשישהואהכלל,אחדלסעיףשונותגרסאותעלבהשהוצבעאו,השנייה

הנוסחשינוייאתבושתכניסמנתעללוועדהחוזרוהחוק,אחדבשבועההצבעה
,התקנוןפיעל,הכללמןהיוצא.שנתקבלה05ןהגרסהאוההסתייגותבעקבותהמחויבים

במקריםלבקשרשאים,!הוועדה06בשםהוועדהראש-יושבאו,שהממשלההוא

הוועדהחבר-הוועדהראש-יושבכהעדר,או,ידיועללכךשנתמנההוועדהחכראוד9
.ידיהעללכךשנתמנה

שנערכהבהצבעהשאירעכפי,הסתייגותלגביונרשמהלאאםגםסעיףלהפילניתןזובדרך97א
,(3'מסתיקון)(וארנונההיטלים)המדינהבמשקהסדריםחוקבהצעת3לסעיף93.1.18ביום
.1993-ג"התשנ

שנובעכפי,מהןאחתכללהנמקתדקות5יקבל,אחדלסעיףהסתייגויותכמהלוהיוואם98
.(100)הערהראה,הפירושיםועדתמהחלטת

.לתקנון126סעיף99
-הסתייגותכלעלנפרדתהצבעהמתקיימת,אחדלסעיףשונותהסתייגויותקיימותואם100

.90.1.15מיוםהפירושיםועדתהחלטת
.לתקנון128סעיף101
.לתקנון(א)127סעיף102
.53.7.28מיוםהכנסתועדתהחלטת103
.לתקנון129סעיף104
.לתקנון(א)130סעיף105
החלטהקיבלהשזומבלי,הוועדהבשםפונהאכןהוועדהראש-יושבאםהיאשאלה(א)106

לקריאהחוקשלמיידיתהכאהבהםבמקרים,הראוימן,המחברלדעת.כךעלמפורשת
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בדרךשקורהמהזה,בפועל.מידתיתתקייםהשלישיתבקריאהשההצבעהמיוחדים
.כלל

חוקמהצעתחזרה

,הראשונההקריאהלאחרבוועדההדיוןגמרעד-בולחזורהכנסתחברשלזכותו

.0ן'מהצעתובולחזורהמציעהכנסתחבררשאי
,השלישיתבקריאההחוקנתקבללאעודכל-בהלחזורהממשלהשלזכותה

להביארשאיתהיאאין-כןעשתה.החוק09ןמהצעתבהלחזורהממשלהרשאית
.הכנסתועדתבאישוראלא,נושאבאותואחרתחוקהצעתהכנסתשלמושבבאותו
.החוקיימהחזרתבהלחזורהיארשאיתואולם

לכנסתכנסתביןהדיוןרציפות

לכנסתשיאפשרמיוחדחוקבחקיקתצורךוהיה,לכנסתכנסתביןרציפותאין,נכלל
,חוקבהצעותהדיוןרציפותחוק.יוצאתכנסתהחלהבוחקיקהבהליךלהמשיךנכנסת
,א!י!1993-ג"תשנ,חוקבהצעותהדיוןרציפותחוקי"עהוחלף,1964ויי-ה"תשכ

:כדלקמןזהבענייןקובעאשר

,מוועדותיהלאחתראשונהקריאהלאחרהעבירהיוצאתשכנסתחוקהצעת.א

שיחולרצונהעלהכנסתבמליאתלהודיעהנכנסת2מבכנסתשנתכוננהממשלהרשאית

.רציפותדיןעליה
יוצאתושכנסת,הכנסתחברשהציעאוהכנסתשלועדהשהציעהחוקהצעת.ב

כזוועדהאיןואם,ועדהאותהרשאית,מוועדותיהלאחתראשונהקריאהלאחרהעבירה

אוההסתייגויותמהןמראשתחליטהוועדהכי,משובשנוסחלקבלתלגרוםעלולהשלישית
הוועדהראש-יושבאתותסמיך,לוועדההחוקהחזרתמחייבתאינהשקבלתןהגרסאות
.בהתאם

סגןאושר)הממשלהנציגואילו,מיידיתהצבעהמבקשהוועדהראש-יושבכאשרהדיןמה(ב)
'מהכ"חהיקצבהראש-יושבפסק91.7.16ביום?(להיפךאו)לוועדההחוקהחזרתמבקש(שר

יכולהוועדהראש-יושבכיהטענהסמךעל,הממשלהלבקשתלהיענותישכיוירשובסקי
!22כ"ד)השלישיתהקריאהאתודחה,הממשלהשלכשמהרקמיידיתהצבעהלבקש

.הפירושיםלוועדתערעורהוגשלאזוהחלטתועל.(5077(א"תשנ)
שהקריאהלבקשהוועדהראש-יושבאוהממשלהרשאיםגםכך.לתקנון(ב)130סעיף107

.נוסףלשבועתידחההשלישית
.לתקנון!42סעיף108
לפיהקריאהשתופסקלאחראלא,החזרהעלהודעהתימסרלא,השנייההקריאההתחילה109

.לתקנון132סעיף-הממשלהדרישת
.לתקנון133סעיף110

.2ה"תשכח"מ!11
.60ג"תשנח"ס111א

.כןלעשותמוסמכתהחדשההממשלהרק."הממשלה"נאמרלא,ודוק112
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,ענייניהבתחוםהיאהחוקשהצעתהוועדה,נדיץלאותוצודמוסמכתהיאשאיןאו
הוועדההודעת.רציפותדיןעליהשיחולרצונהעלהנכנסתהכנסתבמליאתלהודיע
מועדלפניימים21לפחות,בוועדההדיוןעלהודעהלממשלהשניתנהלאחרתימסר
.התקופהלקיצורלהסכיםהיארשאיתוכןנוספתארכהלבקשרשאיתהממשלה;הדיון
כןאםאלאתימסרלא,היוצאתהכנסתחברשהציעחוקהצעתלגביכאמורהודעה.ג
.לכךהסכמתואתונתןהנכנסתבכנסתמכהןכנסתחבראותו
תוךלהציעסיעהכלרשאית,כאמורהכנסתשלועדהאוהממשלההודיעו.ד

,כאמורלהציעהממשלהרשאיתוכן,החוקהצעתעליחוללאהרציפותשדיןשבועיים

לפי,הממשלהאוהסיעהמחבריאחדינמקה,כזאתהצעההוגשה.ועדהשלהודעהלגבי
.ההצעהעלתצביעוהכנסתישיבו,הענייןלפי,הוועדהאוהממשלה.העניין
,תצביעוהכנסת,בכנסתכךעלהכנסתראשיושביודיע,כאמורהצעההוצעהלא.ה
.רציפותלהחילאם,דיוןללא
מןהחוקבהצעתלדוןהנכנסתהכנסתתמשיך,רציפותלהחילהכנסתהחליטה.ו

כאילוהיוצאתבכנסתשנתקיימובדיוניםותנהגהיוצאתהכנסתהגיעהשאליההשלב
.שלהדיוניםאלההיו

טעותתיקון

היהשהחוקהוועדהוקבעה,בכנסתשנתקבלכפיחוקשלבנוסחטעותנפלה
,קולמוספליטת,טכנית-לשוניתהיאהטעותוכי,המשפטיםשרהצעתלפי,בטיפולהגו1

הצעתהוועדהתביא,באלהוכיוצאהעתקהשלשיבוש,הדפסהטעות,מקריתהשמטה
.ח'הטעותאתלתקן,בהחלטה,רשאיתוהמליאההכנסתמליאתבפניתיקון
המשפטיםשרשלבהצעהצורךיש,תקציבחוקשלבנוסחהיאשנפלההטעותאם

בפנילהביאהכספיםועדתרשאית,אחרמקרהבכל.החוקבהצעתכברנפלהאםרק
.היאפוביזמתהתיקוןהצעתהכנסתמליאת

הנדרשהרוב

המשתתפיםשלדעותברובתחליטהכנסת"כיקובעהכנסת:יסודלחוק25סעיף

לגביוהןהמליאהלגביהןאמורזה"...במנייןבאיםאינםכשהנמנעים,בהצבעה
.הוועדות
בהןוהידועה,מיוחסרובהדורשתהוראהמצויהבהםחוקיםכמהקיימים,ואולם

איןכיקובעהסעיף."הבחירותשיטת"שעניינוהכנסת:יסוד-לחוק4סעיףהוראתהיא

כזאתועדהובאין,ענינהבתחוםנמצאשהחוקהוועדה-עודקיימתאינהזוועדהואם113
.הכנסתועדתשקבעההוועדה-

.42ת"ס,1969-ט"תשכ,(12'מס)והמשפטהשלטוןסדריפקודתלתיקוןלחוק10אסעיף114
.7א"תשנח"ח.1985-ה"התשמ,התקציביסודותלחוק49אסעיף115
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שהואבכךודי,מפורשלהיותחייבלאהשנוי.הכנסתחברישלברובאלאלשנותו
בדיוןנדרשהואואין,הקריאות6יימשלושאחתבכלנדרשהמיוחסהרוב.משתמע

.המוקדם7וי
בהןשישחוקהוראותנפסלו,ןיברגמן8ץ"בגהואבהםשהראשון,דיןפסקיבמספר

בהןנוספותעתירות.מיוחסברובולארגילברובנחקקוואשר,השוויוןעקרוןשלהפרה
ברגמןדץ-בפסק.יינדחף-השוויוןבעקרוןשפגעוחוקיםכנגדאחרותטענותהועלו
דברשלהמשפטיתכשירותואםהשאלהאתעיוןבצריךהעליוןהמשפטביתהשאיר

עמדהנוקטאינוכיהודיעלממשלההמשפטישהיועץמכיווןוזאת,שפיטענייןהיאחוק
שאלתכישנראהעד,זובסוגיהרביםכהמשפטיםהתקיימובינתיים.זובשאלה

.כלשהדייבמחלוקתכיוםנתונהאינההשפיטות
אירעוכבר,מההצעותאחתבכלהקולותלספירתחשיבותישכי,אפוא,אנורואים

נוספתפעםהוחזר,הקולותשנספרומבלי,הראשונהבקריאהנתקבלאשרשחוק

.להצבעהן2י

החקיקהבהליכיץ"בגהתערבות

שלהחקיקהבהליךלהתערבנתבקשבהן,מספרעתירותהוגשוהעליוןהמשפטלבית
תלוישיפוטיבהליךהתערבותמשוםהחקיקהבהליךישכינטעןבהןפניותהיו.הכנסת

.הכנסת:יסודלחוק46סעיף116
.(31)הערהראה117
81/246,81/260ץ"בג;693(1)כגר"פ,המדינהומבקרהאוצרשר'נכרגמן69/98ץ"בג118

ראש-יושב'נרובינשטחןכ"ח82/141ץ"בג;1(4)להר"פ,השידוררשות'נארץדרךאגודת
ראש-יושב'נ'ואחצומת,ר"לאותנועת89/142,89/172ץ"בג;141(3)לזד"פ,הכנסת
.529(3)מדד"פ,'ואחהכנסת

יסוד-חוקחקיקתשלבדרךלהיעשותחייב,4סעיףשלשינויכיהטענהנדחתה,למשל,כך119
'נרסלר77/60ץ"בג;794(1)בזד"פ,המשפטיםשר'נקניאל73/148ץ"בג-דווקא

חקיקהלפסולישכיהטענהנדחתהכן.556(2)לאד"פ,המרכזיתהבחירותועדתראש-יהוב
בסתירהעומדתשהיאמשום,כנדרש,מיוחסברובנחקקהאםאף,השוויוןבעקרוןהפוגעת

'נ'ואחצומת,ר"לאותנועת89/142,89/172ץ"בג-השיטהשלהיסודלעקרונות
'נ'ואחבלוםליסהדין-עורכת91/410ץ"בג;529(3)מדד"פ,'ואחהכנסתראש-יושב
.201(מת2ד"פ,הכנסתראש-יושב

שהולךככל...":148'בע,18הערהלעיל,רובינשטיןץ"בבג,לוין'שהשופטדבריוראה120
מהסוגקונסטיטוציוניתמשמעותבעלותבעתירותזהמשפטביתדןשבהם,המקריםמספרורב

כשהיועץגם,בהןמהדיוןידואתימשוךזהמשפטשבית,הסיכויוהולךפוחתכן,לגופןהאמור

."...להןדומותושאלותכאלהשאלות"לעוררבעתידיראהלממשלההמשפטי
הוכחלאכינטעןהעליוןהמשפטביתבפני.(10'מסתיקון)הכנסת:יסוד-בחוקהמדובר121

,חוזרתלהצבעהההחלטהוהבאת,הכנסתחכרישלכרובהראשונהבקריאהנתקבלשהחוק
כךובשל,הקולותשנספרומבלירובשקיבלההצעהכיפסקהמשפטבית.זהפגםמרפאתאינה
ספירהעללהורות(הטבעית)הסמכותראש-ליושבנתונה,הרובשלשיעורומהונתבהרלא

כלוםליסהדין-עורכת91/410ץ"בג-מכןלאחרמיידבסמוךאוהישיבהבמהלך,חוזרת
.201(מע2ד"פ,הכנסתראש-יושב'נ'ואח
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מניעת,העותריםלדעת,שהצדיקוחוקתייםנימוקיםהועלובהןכאלהוהיו,ועומדתי

המשפטביתידי-עלנידחושהןהואשבכולןהשווההצד.החקיקה23יהליךשלהשלמתו
.2ן'החקיקהבהליךיתערבלאכיברורהקביעהתוך,העליון

הצעתשלהגשתהבעצםבבר,העליוןהמשפטביתלדעת,מתחיליםהחקיקההליכי
כיהעליוןהמשפטביתקבעתמימיםתומכיישיבתץ"בבג.א!לכנסת24ממשלתיתחוק
בעינינראיתהיאאםגם,מסוימתחוקהצעתלהגיששלאהממשלהצליצווהלאהוא
משום,משפטיהליךלייתרבאההיאאםוגםסבירהבלתיאוצודקתבלתיהמשפטבית

כמוהההצעהשלהגשתהומניעת,החקיקהמנגנוןמהפעלתחלקהיאזושפעולה
.עצמההכנסתשלהחקיקהבעבודתכהתערבות

הפוגעחוקכיבטענהחקיקהבהליךלהתערב!המשפטתביתנתבקשכאשרגם
כיוקבעלהתערבהמשפטביתסירב,מיוחסברובשלאלוועדהעברהשוויוןבעקרון
צורךיהאבמסגרתואשרסכסוךיתעוררכאשר,החקיקההליכיסיוםלאחררקכןיעשה

.החוקשלתקפובדברלהכריע

החקיקה:יסוד-חוקהצעת

דרךאתולהסדיר,הכנסת:יסוד-חוקאתלהשליםבאה!החקיקה26:יסוד-חוקהצעת

ומתן,רגיליםוחוקיםיסוד-חוקישלחקיקתםאופןביןאבחנהתוך,חוקיםשלקבלתם

גרןאבוושימאן79/504ץ"בג;95יסביר,האוצרשר'נ'ואחירושליםסוחריארגון75/783'המ122
תמימיםהומכיישיבת(83/780ץ"בג)84/166ש"ב;(פורסםלא)'ואחישראלממשלת'נ

.273(2)לחד"פ,י"מ'נ'ואחמרכשת
העותר."יהודי"למונחהלכתיתהגדרהלתתשבאהחקיקהבעניין,1970-מברגמןשלעתירה123

משום,להתערבמוסמךאינוהמשפטביתכידעתםהביעושהשופטיםלאחרמעתירתובוחזר
המשפטן*רובינשט'אראה-הכנסתשולחןעלכברהיתהלחוקהתיקוןשהצעת

.(51הערה)462(א"תשנרביעיתמהדורה)אראל"מדינתשלהקונסטיטוציוני
במדיניותלהתערבותבקשה-313(2)כדד"פ,'ואחהאוצרשר'נלביב70/242ץ"בג

;הפיסקלית

חוקהצעתכיטענה-(פורסםלא)'ואחהכנסתראש-יורטב'נויניצקידין-עורך88/345ץ"בג
;בדמוקרטיהקיצוניתפגיעהמהווה,המקומיותלרשויותהבחירותמועדלדחיית

כיטענה-(פורסםלא)'ואחהכנסתראש-יושב'נ'ואחלישראללאומיבנק92/984ץ"בג
המשפטשיטתבאושיותפוגע(גלחוק)המשפחתיהחקלאיבמגזרההסדריםחוקהצעת

.הישראלי
החוקקבלתאםאףכיהמשפטביתאמר,122בהערההנזכרתירושליםסוחריארגון'בהמ124

החקיקהכהליךיתערבץ"שבגאפשרותכלאין,מוגמרתעובדהבפניהמשפט-ביתאתתעמיד
.הכנסתשל

שלנוהחוקתיהמבנהפיעלכיהשופטיםהעידו,122הערהלעיל,גרןאבוץ"בבגהדיוןבמהלך
.לההנראהתחוםבכלחוקכלולחוקקריבוניכגוףחובתהלמלאמהכנסתלמנועניתןלא

.עתירתואתביטלהעותר
91/3424צ"כנ-חוקהצעתשלגיבושהלקראתנתוניםבדיקתשלהמקדמיבשלבלאאךא124

.342(5)מהד"פ,'ואחוהברכוןהבימישר'נהדיירלהגנתהארציהארגון
.868(4)מבד"פ,'ואחהכנסתראש-קהחכ'נ'ואחמלצאריכ"ח86/761ץ"בג125
.המשפטיםמשרדומהביןבמספרהשלישית;147ב"תשנח"ה126
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המצבאת,בעיקרו,המוצעהחוקמקייםהענייניםביתר.היסודיםלחוקיעלמעמד

שהואותוך,לפרטיםנכנסשהואמבלי,החקיקהלהליכיהנוגעבכלהקייםהמשפטי
בכנסת,הפעםשזולקוותיש.הכנסתלתקנוןאורגילהלחקיקהקביעתםאתמשאיר
להליכיהראויההמשפטיתהתשתיתותונח,החקיקהמלאכתתושלם,עשרההשלוש
.החקיקה

הכנסתכמליאתהתקבלאםזולת,יסוד-חוקיסתורלאחוקכי,(ו)5בסעיףמוצע,למשל,כך127
בחוקהאמוראףעלהואשתוקפובמפורשבוונאמרהכנסתמחכרישלישיםשנישלברוב
.היסוד




