
',-) רשועות,

 הפרסוטיםילקוע
. תשל"ב במשוו כ,'

 1971 בנובמבר8 -1773

,מי
.246 . . . . . . .. . הננסח. תקנוןת,קון

,ן
.[,

, 8,-



-,
, - - ך -

- .
.,

' הננשםמנק-יסיד::
. 

 הכנסת תקנוןתיקון
 חוק" הצעת העכרת -על אחרי התקנון(. - )להלן הכנסתי לתקנון )א( 15 בסעיף 1.".,1,א-15

 הכנסת". חבר של היום לסדר הצעה של נושא "אויבוא

 סעיפים במקום a~'po .2יסופת
~ 

 יכש: לתקנון ו3 עד
 הכנסת לישיבות השבועי היום סדר את יקבע הכגסת ראש יושב4-39.30"

 הדיון סדרי לענין התקנון והוראות ו-32 31 כסעיפים להלן האמור פיעלישית'
 יאוחר לא הכנסת לחברי עליו אודיע עדיפותם. וסדרי השוניםבנושאים
מיום

 שבוע. אותו שלפני ו-

 השבוע, ימי משלושת בשנים הכנמת, לישיבות היום סדר )א(31. וניעתטויי
 4ש הממשלה. הצעות פי על הכנסת ראש יושב יקבע ותוספות, שינוייםלרבותטוי-"'יט

 שש בהצעות לדיון תוקדש שבו, האחרת כיוס לשבוע, אחת ישיבה)ב(
 רשאים אולם הכגסת; חברי של פרטיות חוק בהצעות או היוםלסדר
 הכנסת, לחכרי תינתן כך על והודעהשלאחריו, בשבוי או שבוט, באותו אחר מועד זה  לדיון לקבוע והסגנים ראשהיושב

 כל של הראשון השבוע על תחול לא )ב( קטן סעיף הוראת)ג(
 בהם כשמתקיימים החורף כנם של האחרונים השבועות שלושת ועלכנס

 השנתי. התקציב על והצבעותדיונים
 את שאילהות; על תשובות יינהנו שבוע בכל ישיבות בשת')ד(

-
 הכנסת ראש -ושב יקבעו התשובות יינתנו שבהם והמועדיםהישיבות.

 לפני הכנסת לחכרי תינתן לשאילהות תשובות מתן על הודעהוהסגנים;-
 הישיבה,פחיתת

 יקבע )ב( "2 סעיף לפי שספת ישיבה הכנסת ראש יושב קבע)ה(
 . יומה. סדראת

 להצעות הממשלה, של להודעה קדימה זכות בהא ישיבה ככל )א( 32. גי'""פחית
 סעיפים הוראות למי אושרה שדחיפותן הכנסת חברי של היום לסדרנחור-הית

 הצעות על-פי יומה בסדר לכלול החלימה שהכנסת לנושאים ו-71י,1זט
 ככנסת. בהם הצבעה או דיוןמחייבים * התקנון או שהחוק לנושאים וכן הכנסת חכרי של היום לסדרדחופות

 לביקשה )א( % סעיף על-פי לממשלה אי-אימון הצעת "ונשה)ב(
 בעלת דחופה הודעה בהצעה, לדיון שנועד במועד למסור,הממשלה)

 הדיון לטני הכנסת ראש יושב באישור ההודעה תימסר מיוחדת,חשיבות
 מסירתה. לאחר מיד ההודעה על דיון יתקיים שלא ובלבדבהצעה
 שולחן על שצינחו חוק הצעות של ושלישית שניה קריאה)ס
 ו-1%. 99 סעיפים הוראות על-פי תהיההכנסת

 פי על יומה בסדר אותם לכלול החליטה שהכנסת נושאים)ד(
 הועדות מן הכנסת למליאת המונאים ועצנים היום, לסדר רגילותהצעות

 690. עמ' חשכ"ח, טיפ1

 11,1971ש תשי"נ, ב"ש.ז כ' 1773, "סרסומימייקיט-246
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 ,ל תוך' הכנסת ראש יושב שקבע יידונונמועד - 85)ב( טנף לפישלה
. 

,. ההחלטה. קבלת מיום חדשים שלושה ,'),

 -, הכנסת חברי של היום לסדר בהצעות לדיון שיועדה בישיבה )א(33."1עו""ממשיה
ל גמר אחרי זמן בה שנותר או 1וד, סעיף לפי שאתגרו הצעות לפניהואין חייימירי"
"ננ""

ן  

ן על-פי שנקבע היום בסדר לדון הכנסת חמשיר שלפניה, בהצעותהדיון

 31)א(.סע-ף
 לפני היו ולא "ממשלה, בהצעות לדיון שיועדה כישיבה)ב(
 בהצעות לדון תמשיךהכנסת הצמתיה, פי על שנקבעו נושאיםהכנסת
 חוק בהצעות או 71ד', סעיף לפי שאושרו הכנסת חכרי של היוםלסדר
 ש1. סעיף להוראות בכפוף הכנסת, חכרישל

~1"
ל ולפי הצהרה או הודעה בכנסת למטור. עת בכל רשאית הממשלה34. "ממשי"  שעות 24 כעבור דיון עליה יקויים הכנסת תבהי שלמשיבן שלדרישתם-

 לדרוש הממשלה רשאית אולם הכנסת: ראש ליושב הדרישה מסירתמשעת
 נוספות." שעות ל-48 יידחה כאמור דרישה פי עלשדיון1

 85 דייppn יבוא: )ג( קטן סעיף אחרי לתקנון, 35 בסעיף3,ן

 החמישי; הפרק הוראות יחולו לא זה סעיף לפי הדיון על")ד(
ל הכנסת." חכרי של היום לסדרהצעות

 , wnywl ~יא השמיני, עד הששי כפרקים יסומר לתקען ב' חלק של השניוני עד החמישיהפרקים4.

 )- - יבוא: ולפניהם הסדר,לפי

 הכנסת חכרי של היום לסדר הצעות : חמישי"פרק

nvsnכנושא דיון יומה בסדר לכלול לכנסת להציע רשאי הכנסת חבר71א. יניר"יומ 
 לפי יהיו בהצעה הדיון סדרי היום(: לסדר הצעה - זה )כתקנוןפלוני-'

י'.פרקזה.

 במשכן בלשכתו. הכנסת ראש ליושב תוגש היום לסדר הצעהוזב.נתמ"
, שבו בשבוע ב' כיום 12 משעה יאוחר לא במברק, או בכתבהכנסת. "ייסשיי

 חברי של היום למדר בהצעות לדיון שנועדה הישיכה להתקייםעומדת
 ההצעות ברשימת תיכלל לא זה מועד לאחר  שהוגשה הצעההכנסת:
 שבוע. כאותו לדיוןשיובאו

 על קצרים הסבר דברי הנשתה עם יביא היום לסדר הצעה המגיש71ג. שנר14ביי
 ההצעה.מהות

 -- רשאי וחרא הכנסת יה"כ-ראש אישור טעונה היומ לסדר הצעה - )א( ) 71די יושב-ראשאישור-
 מאלה: אהד כוללים ניסוחה או תכנה אם אוהה לאשרשלא"חית

 חריצת או לאדם עלבון ממנו משתמע ההצעה נוסח)1(
 אדם; מדמשפט

 שעמד או שבוע, באותו ככנסת לדיון העומד ענין)2(
 שבועות ארבעה הוך היום לסדר כהצעה שהוצע אולדיון,

 שינויים חלו בינתיים אם אלא ההצעה, הגשת למועדשקדמו-
 ענין: כאותו מחדש דיון קיםהמצדי,
 משפט. ככיב להכרעה ועומד התלוי מסויים  עניןג3(

 _41נ:-  ישליב, תשליב, בחשק כ' כדדו, הפרסומים ייקיטן



 לערער רשאי אושרה לא היום לסדר שהצעתו כנסת חכרכ(
 סופית. תהיה והחלטתה הכנסת ועדתבפני

('
"עגר"""11"

 . במליאת בה והדיון היום לסדר הצעה שהעלאת הכנסת, שלוהבטחוןייייי החוו ועדת עם שהתייעז לאחר הכנסת, ראש יושם ראה )א(71ה.
 . בפעולות או שלה ההוו ביחסי המדינה, בבטחון לפגוע עלוליםהכנסת

 הכנסת ראש יושכ של השבועית בעציבה כך על יודיע ומשקבעביעדה,~ ., יתקיים בהצעה הדיון כי לקבוע הוא רשאי חסויות, בינלאומיותכלכליות )',
והסגנים.-

 כהצעה שהדיון )א( קטן סעיף לפי הכנסת  יושב-ראש קבע)נ( '.
 כסדר ייכלל הנושא אם ותחליט המציע את הועדה תשמע כועדהיתקיים
 דין יהא יומה, בסדר ההצעה את לכלול הועדה החליטה לא; אויומה

 לפי יהא כה והדיון זו כועדה לדיון הכנסת שמסרה ענין כדיןההצעה

'"ץ,57,41:י
 ,יג:ן:2ט:ןג: "

) הועדה. של הקרובות הישיבות משתיבאחת

 ההצעות במנין תבוא זה סעיף פי על בועדה שנדונה הצעה)ד( ,ל
 171. סעיף על-פי להגישן רשאיתשסיעה

 לישיבה היום סדר את יקבעו והמגנים הכנסת  יושב-ראש)א(171. ,שינה '~ם"וי

 גודל עם בהתחשב הכנסת, חברי של היום לסדר בהצעותידויושבהבי
 ההצעות. כעלי נמנים שעמןהסיעות"י1ם

 הגשתן. סדרי לפי יידונו דומה בנושא ההצעות היו)ב(

 לגדלן בהתאם פלוני מושב במשך להגיש רשאית סיעה שכל פרטיותחוק "יים עזי"יע~ת והצעות- היום לסדר ההצעות מספר את תקבע הכנסת ועדת )א(771. משיקצע"
 לה, שייראה כשיעור יותר, גדולה אפשרות תיתן היא ואולם הסיעות,שלישעי"

 תבוא לא 71ח, בסעיף כאמור דחופה כהצעה שנדונה הצעה)כ(,- כממשלה. מיוצגות שאינןלסיעות
 זה. סעיף לעניןכמנין

(,
 ,8 העמוד שהצעתו לנקש רשאי היום לסדר הצעה המגיש "כנסתחבר71". ירי!""צע"

 קש ליושב תוגש דחופה הצעה דחוסה(; הצעה - )להלן בכנסת דחוףלדיון
ן הכנסת. כמשכן כלשכתו במברק, או בכתבהכנסתראש

 יהסגנים.יוצעי"י"וי הכנסת ראש יושב של אישורם טעונה הצעה של דחיפותה )א( bTI, ,1"י"ו"ןאישור
 יושב-ראש אם דחופה כהצעה תאושר היום לסדר הצעה)ב(-

 קבעו: והסגניםהכנסת
 מחדל או מעשה למנוע עשוי בכנסת בהצעה שהדיון)1(ן

 או לתיקון; ניתניםשאינם
 דחוף ענין בנושא יש והסגנים ראש היושב לדעת אם)2(

לציבור.

 ,עי.יי.ו ""י.נ' יר' 'נ' יחי, "היייכם*"י'248
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 ן-, , ,, ' הוגשה] שבו בשבוע בכנסת תידון כיהופה שחושרה הצעה - )א( 71י. ,' "ייון פועו),

 - והסגנים. הכנסת יושב-ראש שקבעו ובמועד3"2עוהוהופוה
((, 

. ,.; 
. . 

. .  
' ישיבות המבסת מקיימת שבו האהרון ביום הצעה הוגשה )ב(

 _ ' הכנסת, של לכנם האהרון השבוע של האחרון כיום או פלוני,כשבוע

 והסגנים הכנסת יושב-ראש כך על ההליטו אם ביום. בו ההצעהתידון
... . הכנסת, ועדתכאישור

 הכנסת, יושב-ראש אותה יעביר כדחופה, אושרה שלא הצעה )א(ןזיא. יעיה"ניעת
 דהי- ברבך הכנסת ועדת להכרעת אותה, שהגיש הכנסת חבר בקשתיפי געתן"ינסה

(
 בכך תדון והי' פותה 'זמיותהצעות

. 
) הקרובה. בישיבתה ראשון עיף

 ,, בכנסת ההצעה תידון דחופה, שההצעה הכנסת ועדת קבעה)ב(
) 71י. בסעיף לאמור בכפוף שבוע,באותו-

' כנושא היים לסדר הצערת שןבית מסיער21 כנסת הבדי הגישך )א( 2171:. היום לסדרהצעותי  מהווה הסיעות אותן חברי ומספר ענין, באותו שונות הצעות אואחד, הגרימאתרוג4,

"נ1-

 כאילו הנושא את לראות והסגנים הכנסת יושב-ראש רובאים בכנסת,רוב'
ל -, בסדר ייכלל והנושא היום, לסדר הצעה בעקבות בו, לדון הכנסת תבליטה , , ), , ]:

 ) הכנסת. שלהיום
'

-
-.~.-

 - - ,' יושב-ראש יקבע )א( קטן סעיף לפי בנושא הדיון מועד)ב(ל
 המועד תום לפגי לשרה לצאת הכנסת עמדה ואם חודש, תוךהכנסת
)) מועד לקבוע המציעים, בהסכמת הכנסת, יושב-ראש רשאיהאמור,
, ועדת המועד על החליט המציעים כין הסכמה ובאין יותהידיון,מאוחר
,-הכנסת.  הצעות לגבי. גפ יחולו 0-1ם )א( קטמם סעיפים הוראות)0];,

 ) שהדיון אלא והסגנים ראש היושב ידי על אושרה שדחיפותןיחופות , ' .:
,

,, 71י; במעיף לאמור בכפוף ההצעות, הוגשו שכו שבוע באותו ייערךבכנסת  רשאית שסיעה ההצעות במנין תבוא לא זה סעיף לפי הצעה)ה(,, ע(. )ו( ו5 סעיף הוראות יחולו זה סעיף לפי הדיון סדרי על)ד( ,,
 771. סעיף על-פילהגישן

 למיזבלה כך על יודיע היום, לסדר הצעה הכנסת ראש ינשב אישר71יג. הממשלההודעת ,.
. ההצעה. על דעתה להביע ברצונה אם תודיעוהממשלה

, בעל ינמק היום לסדר בהצעות לדיון שמעדה הכמת בישיבת )א( 71יד. מצעית4סל"ה11

 ' _' דקות; 5ו על יעלה שלא זמן תוך הצעתו את מסיעתו, אחר חבר אוהצעה, "'~םיעזי
 ,)~ מהם. אהד ההצעה את ינמק יחד, כנסת חברי מספר מאת הצעההוגשה

 הממשלה, חבר רשאי )א( קטן סעיף לפי ההנמקה אחריכבז

 כועדה שיידון או בכנסת יידון המוצע שהנושא ם בשמה,המדבי
) הכנסת. של היום בסדר ייכלל שלא או הכנסת,של ,,0(w~sn היום, בסדר ייכלל לא המוצע שהנושא הממשלה חבר 

1 שאינו ובין ההצעה בעל של מסיעתו בין הכנסת, מחברי אחדרשאי
 , הממשלה חבר הציע הכנסת; של בועדה יידון שהנושא להציעמסיעתו, ,,

, ( 
 שלא להציע הכנסת מחברי אחד רשאי הכנסת, של בועדה יכדוןשהנושא
1 הכנסת. של היום בסדרייכלל

%8, "ן1.אש :A~vb גישת ס ווD'D1elbnI ,17,י"ס



 שחבר או המוצע. בנושא דעתה להביע הממשלה ריקשה לא )ד(.
 להציע הכנסת מהברי, אחד רשאי בכנסת, יידון שהנושא הציעהממשלה
 - הכנסת מחברי אהד ורשאי הכנסת; של היום בסדר ייכלל לאשהנושא

 יידון שהנושא להציע - מסיעתו שאינו ובין ההצעה בעל של מסיעתובין
 הכנסת. שלבועדה

 יידון או ככנסת יידון המוצע שהנושא הממשלה חכר הציע)ה(-
 דקות. 15 על יעלה שלא זמן כשיעור הצעתו ינמק הכנסת שלבועדה

 בסדר ייכלל לא המוצע שהנושא הכגסת מחברי אחד הציע)ו(
 ואם דקות; 5 על יעלה שלא זמן כשיעור הצעתו ינמק הכנסת שלהיום)

 זמן כשיעור הצעתו ינמק הכנסת של בועדה יידון "מוצע שהנושא"ציע
 דקות. 5 על יעלהשלא

 "צוו"מעפר
 כסעיף האמורות ההצעות אחת להציע הכנסת חברי מספר ביקשו71סו.

 8 ההצעה בעל של מסיעתו שלא הכנסת לחכר תהיה הקדימה וזכותתיחם "יםיריי א בקשו- הגשת סדר לפי מהם לאחד ההנמקה רשות תינתן - 1-)ד( )710יד nthsniנענת
למדרהיום.

 ענין, באותו שונות הצעות או אחד בנושא הצעות מספר היו )א(71טז.תש1יהגעמן
 מהן, הלק על או כולן ההצעות על אחד במעמד לדבר הממשלה חבררשאי "יעותמשר

 71יד)ה(. סעיף הוראת עליו תחולולא
 בסעיף האמור פי על דעתה להביע הממשלה ביקשה לא)ב(

 )ב( 71יד בסעיף האמורות ההצעות אחת הציע הממשלה שהבר או )א(;קטן
 להציע הישיבה, ראש יושב בהסכמת הכנסח, מהברי אחד רשאי -ו-)0

 הזמן שיעור הכנסת; של היום בסדר ייכללו לא מקצתן, או ההצעות.שכל:
 דקות. 10 על יעלה לא הצעתולהנמקת
 מקצתן או ההצעות שכל להציע, הכגסת מחברי אחד רשאיכן
 10 על יעלה לא הצעתו להנמקת הזמן שיעור הכנסת; של בועדהיידונו
דקות.

 גאז" קרת"צע"
 מי היה ולא הכנסת, ידי על נדחתה שהצעתו היום לסדר הצעה בעל נזיז.

 לאחר מיד ולהציע, לחזור רשאי בועדה, יידון הצעתו שנושאשהציע-
 להציע הצעה כעל ורשאי הכנסת, של בועדה יידון הצעתו שנושאהדחיה,

(
 תנומק, לא כאמור הצעה הדחיה; על שהוחלט לפניזאת.

 הכנסת של היום בסדר נושא של הכללתו נגד או בעד ההצכ?ה71.ה. גטיןשגעות
 ו-71ט7; 71טו 1זיד, סעיפים לפי ההצעות או ההצעה הנמקת לצהרתיערך "יי" יעיי"טעית

 יושב יעמיד הכנסת, של כועדה בו לדון והוצע פלוני, נושא נתקבללא
 נאותו הצעות מספר היו נגד; או בעד להצבעה 11 הצעה הישיכהראש ,''.

 להצבעה להעמיד ראש היושב רשאי ענין, כאותו שונות הצעות אונושא,
 הוא אולם כנפרד, אחת כל או אחת, בבת מהן חלק או ההצעות כלאת

 הסיעות אחת או המציע זאת דרש אם כנפרד, להצבעה הצעהיעמיד
בכנסת.

 לכך, הסכים ההצעה ובעל ההצבעה את להשהות הממשלה ביקשה71יט. ",נע"ד",,"
 היושב-ראש יעמיד כאמור, התנגיות fins הנמקש ללא לתששה,שנתנגד "י~סיגיר הכנסת חכר ורשאי להשהיה, התנגדות יש אם הישיכה יושב-ראשישאלנענין"צעוה

 1[8.11.17 תשים, השי; י' היי. "ריים'סישי255



 יושב יקביו ההשהיה, בעד הכנסת האליטה להצדעה; ההשהיה עניןאת-
,

ן - להכרי מראש כך על ויודיעו להצבעה המועד את והסגנים הכנסתראש '
 זו. הצבעה לפני בכנסת נוסף דיוז זה כנושא יהיה לאהכגסת;

 הנושא ייכלל היום, לסדר הצעה יומה בסדר לכלול הכנסת ההליטה71כ."11,1ייוש"
 0ן. סעיף לפי לסמכותו בהתאם הדיוז מועד אתיקבע גייייו - הממשלה עט התייעצות לאחר - ראש והיושב הכנסת של הנוםבסדרש"ננמ"""וי""

 של בועדה יידון היום לסדר הצעה של שמנושא הכנסת הפליטה71כא. יווון ועד"ענשת

 .-- ע ::דתמשיגנב:יב :י::ןע2ןנ2:ב יוםצור
 מעל הכגסת ועדת ראש יושב כך על יודיע אותה, ומשקבעהבנושא,)

ן. הכנסת.דוכן

" ההצבעה לפני עת בכל מהצעתו בו לחזור רשאי הכנסת חבר )א(71ככ. מ"י""",י"  הכנסח. של יומה מסדר ההצעה תוסר בו, חזר ואם 1ףח, סעיףלפי ".וםייזר4.
 -,. ההליטה שהכנסת לאחר מהצעתו בו לחזור הכנסת חבר ביקש)ב(
 הכנסת; ראש ליושב כך על יודיע יומה, בסדר המוצע הנושא אתלכלול
 הודעה ללא חהליט, והיא לכנסת הינקשה על יודיע הכנסת ראשיושב
 היום. מסדר ההצעה להסיר אם דיון, אונוספת

 החליטה שהכנסת לאחר מהצעתו בו לחזור הכנסת חבר ביקש)ג(
. ליושב-ראש כך על יודיע הכנסת, של בועדה יידון המוקעשהנושא

 אם לכנסת, הבקשה על ימסור הועדה ראש יושב בענין; הדנההוערה
 דיון. או נוספת הודעה ללא כבקשה תחליט והכנסת כך, על הועדההסכימה

 רשות את ליטול זה, פרק על-פי הדיון משלבי שלב בכל רשאיבדבר,ישי.ם הנוגע שה וכל היום, לסדר הצעה על הממשלה דעת שהביע שר71כג. ענויינו"
 תיקונ על בדיון, שהוזכרו עובדות, להעמיד כדיהדיבור,-
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