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 חוק־יםוד: נשיא המדינה•

א.  1. בראש המדינה עומד נשי

 2. מקום מושבו של נשיא המדינה הוא ירושלים.

ים.  3. נשיא המדינה נבחר על ידי הכנםת לחמש שנ

ר להיות מועמד לכהונת נשיא המדינה.  4. כל אזרח ישראלי שהוא תושר. ישראל כשי
 אדם שכיהן כנשיא המדינה שתי תקופות בזו אחר זו לא יהיה מועמד בבחירות לתקופה

 הסמוכה לאחריהן.

 5. בחירת נשיא המדינה תיערך לא מוקדם מתשעים יום ולא יאוחר משלושים יום לפני
י תום תקופת נה לפנ  תום תקופת כהונתו של הנשיא המכהן: נתפנה מקומו של נשיא המדי
ושב־ראש  כהונתו, תיערך הבחירה תוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שנתפנה מקומו: י
ו בכתב לכל חברי הכנסת ע עלי די ו י יעצות עם הסגנים, יקבע את יום הבחירה ו  הכנסת, בהתי
 לפחות עשרים יום מראש: חל מועד הבחירה שלא בזמן אחד הכנסים של הכנסת, יכנס

ושב־ראש הכנסת את הכנסת לשם בחירת נשיא המדינה.  י

 6. (א) נקבע יום הבחירה, רשאים עשרה, לפחות, מחברי הכנסת להציע מועמד: ההצעה
ושב־ראש הכנסת, בצירוף הסכמת המועמד בכתב או במברק, לא  תהיה בכתב ותימסר לי
י יום הבהירה. לא ישתף עצמו חבר הכנסת ביותר מהצעת מועמד  יאוחר מעשרה ימים לפנ

 אחד.
י ודיע לכל חברי הכנסת בכתב, לא יאוחר משבעה ימים לפנ ושב־ראש הכנסת י  (ב) י
, ויכריז על המועמדים  יום הבחירה, על כל מועמד שהוצע ועל שמות חברי הכנסת שהציעוהו

 בפתיחת ישיבת הבחירה.

ן זה בלבד. י עד לענ ו  7. בחירת נשיא המדינה תהיה בהצבעה חשאית בישיבת הכנסת שנ

 8. המועמד שקיבל קולותיהם של רוב חברי הכנסת — הוא הנבחר: לא קיבל מועמד רוב
 כזה, מצביעים שנית: לא היה רוב כאמור גם בהצבעה השניה, חוזרים ומצביעים: בהצבעה
ועמד לבחירה המועמד שקיבל בבחירה הקודמת את מספר  השלישית ובכל הצבעה נוספת לא י
 הקולות הקטן ביותר: המועמד שקיבל בהצבעה השלישית או באחת ההצבעות הנוספות רוב
 הקולות של חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה ומצביעים בעד אחד המועמדים — הוא הנבחר.

י מועמדים מספר קולות שווה, חוזרים על ההצבעה.  קיבלו שנ

 9. הנשיא הנבחר יצהיר ויחתום בפני הכנסת הצהרת אמונים זו:

נת ישראל ולחוקיה ולמלא באמונה את י מתחייב לשמור אמונים למדי אנ  ״
. נה״ א המדי  תפקידי כנשי

נים ויתחיל לכהן בתום תקופת כהונתו של נשיא  10. הנשיא הנבחר יתן את הצהרת האמו
י הופ תקופת כהונתו, יתן הנשיא  המדינה הקודם. נתפנה מקומו של נשיא המדינה הקודם לפנ
 הנבחר את הצהרת האמונים סמוך, ככל האפשר, לאחר בחירתו ויתחיל לכהן עם מהן הצהרת

נים.  האמו

 מקרם המושב

 בחירה ותקופת
 כהונה

 כשירות

 מועד הבחירה

 הצעת מועמדים

 הצבעה

 בחירה ברוב
 קולות

 הצהרת אמונים

 מתן ההצהרה
 ותחילת הכהונה

 • נתקבל בכנסת ביום ד׳ בתמוז תשכ״ד (16 ביוני 1964); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 543, תשכ״ד,
 עמ׳ 136.
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 תפקידים וסמכויות

 חתימת קיום

 חסינות במילוי
. ד י ק פ ת  ה

 חסינות בפני
 דיון פלילי

 עדות

 משכורת
 ותשלומים אחרים

 יחוד הכהונה

 יציאה לחו׳יל

 התפטרות

נה -  11, (א) נשיא המדי
 (1) יחתום על כל חוק חוץ מחוקים הנוגעים לסמכויותיו:

נון הממשלה ויקבל את התפטרות הממשלה בהתאם לחוק! פעל לכי  (2) . י
 (3) יקבל מן הממשלה דין וחשבון על ישיבותיה!

נה׳ יקבל האמנתם של נציגים ן את הנציגים הדיפלומטיים של המדי  (4) יאמי
גרו לישראל׳ יסמיך את הנציגים הקונםולריים ות־הוץ שי נ  דיפלומטיים שמדי
נות־חוץ שיגרו לישראל; נויים של נציגים קונסולריים שמדי  של המדינה ויקיים מי

די הכנסת; נות־חוץ שאושרו על י  (5) יחתום על אמנות עם מדי
נוי שופטים ונושאי משרות וחד לו בחוק בקשר למי  (6) ימלא כל תפקיד שי

 אחרים ולהעברתם מכהונתם.

די הפחתתם, נים ולהקל בעונשים על י י נה נתונה הסמכות לחון עברי  (ב) לנשיא המדי
 או המרתם.

וחדו לו בחוק. ל סמכות אחרת שי נה ימלא כל תפקיד אחר ונתונה לו כ  (ג) נשיא המדי

נה חתימת קיום של ראש הממשלה או  12, חתימתו של נשיא המדינה על מסמך רשמי טעו
נון הממשלה. ו הממשלה, זולת מסמך הקשור בכי  של שר אחר שהחליטה עלי

ן לפני כל בית משפט או בית דין בשל דבר הקשור  13, (א) לא יתן נשיא המדינה את הדי
, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית בשל דבר כזה. ו  בתפקידיו או בסמכויותי

א דע לו במילוי תפקידו כנשי ו ו חייב להגיד בעדות דבר שנ נ נה אי  (ב) נשיא המדי
נה.  המדי

 (ג) חסינותו של נשיא המדינה לפי סעיף זה תעמוד לו גפ לאחר שהדל מהיות נשיא
נה.  המדי

ן פלילי; התקופה שבה נמנעת, מכוח סעיף זה, הבאתו של  14, נשיא המדינה לא יובא לדי
א המדינה לדין בשל עבירה, לא תבוא במנין תקופת ההתיישנות של אותה עבירה.  נשי

יקבעו על דעת עד שי במו דרש נשיא המדינה למסור עדות, תיגבה העדות במקום ו  15, נ
נה.  נשיא המדי

 16, משכורתו של נשיא המדינה ותשלומים אחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו או אחריה,
די החלטת הכנסת׳ והיא רשאית להסמיך לכך יקבעו על י , י ו  לרבות אלה שישולמו לשאירי

 את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

 17, (א) לא יכהן נשיא המדינה במשרה ולא ימלא תפקיד, זולת משרתו ותפקידו כנשיא
נה׳ אלא על דעת ועדת הכנסת.  המדי

ת חובה. רו נה פטור מכל שי א המדי  (ב) נשי

צא נשיא המדינה את גבולות המדינה אלא על דעת הממשלה.  18, לא י

ושב־ראש נה רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הגשת כתב התפטרות לי א המדי  19, נשי
ן חתימת קיום; מקומו של נשיא המדינה יתפנה כעבור ו טעו נ  הכנסת! כתב ההתפטרות אי

ושב־ראש הכנסת. ת לאהר שכתב ההתפטרות הגיע לידי י נה שעו  ארבעים ושמו

 העברת הנשיא
 מכהונתו

 20. (א) הכנסת רשאית, בהחלטה, להעביר את נשיא המדינה מכהונתו, אם קבעה כי אין
נה הולמת את מעמדו כנשיא המדינה. י לכהונתו מחמת התנהגות שאי  הוא ראו

 ספר החוקים 428, ט״ו. בתמוז תעכ״ר, 25.6.1964 119



 (ב) הכנסת לא תעביר את נשיא המדינה מכהונתו׳ אלא עקב קובלנה שהובאה לפני
 ועדת הכנסת על ידי עשרים׳ לפחות, מחברי הכנסת ולפי הצעת ועדת הכנסת שנתקבלה
 ברוב של שלושה רבעים מחברי הועדה; החלטת הכנסת על העברת הנשיא מכהונתו טעונה

 אף היא רוב של שלושה רבעים מחבריה.

 (ג) ועדת הכנסת לא תציע להעביר את נשיא המדינה מכהונתו, אלא לאחר שניתנה
 לו הזדמנות לסתור את הקובלנה לפי נוהל שקבעה הועדה באישור הכנסת; והכנסת לא
 תחליט להעביר את נשיא המדינה מכהונתו אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את

 דברו לפי נוהל שקבעה ועדת הכנסת באישור הכנסת.

 (ד) נשיא המדינה רשאי להיות מיוצג בפני ועדת הכנסת ובפני הכנסת על ידי בא
 כחזו, ובלבד שחבר הכנסת לא ישמש בא כוח הנשיא; ועדת הכנסת והכנסת רשאיות להזמין

 את נשיא המדינה להיות נוכח בעת הדיונים לפי סעיף זה.
 (ה) דיוני הכנסת לפי סעיף זה ייערכו בישיבה שנועדה לענין זה בלבד או בישיבות
 סמוכות זו לזו שנועדו כאמור; הדיון יתחיל לא יאוחר מעשרים יום אחרי החלטת ועדת
 הכנסת! על מועד תחילתו יודיע יושב־ראש הכנסת לכל חברי הכנסת בכתב לפחות עשרה
 ימים מראש: חל תחילת הדיון שלא בזמן אחד הכנסים של הכנסת, יכנס יושב־ראש הכנסת

 את הכנסת לשם קיום הדיון.

 21. (א) הכנסת רשאית, בהחלטה שנתקבלה ברוב חבריה, לקבוע כי מטעמי בריאות נבצר
 מנשיא המדינה, דרך קבע, למלא תפקידו.

 (ב) הכנסת לא תקבל החלטה כאמור אלא לפי הצעת ועדת הכנסת שנתקבלה ברוב
 של שני שלישים מחבריה על יסוד חוות דעת רפואית שניתנה על פי כללים שקבעה הועדה.

 (ג) החליטה הכנסת כאמור, יתפנה מקומו של נשיא המדינה מיום ההחלטה.

 22. (א) נשיא המדינה יפסיק זמנית למלא תפקידו ולהשתמש בסמכויותיו -
 (1) אם יצא את גבולות המדינה - משיצא עד ששב!

 (2) אם הודיע לועדת הכנסת כי מטעמי בריאות נבצר ממנו׳ דרך ארעי, למלא
ר ההודעה עד תום ו ש י א מ - ת ו ל ו  תפקידו, וועדת הכנסת אישרה הודעתו ברוב ק
 התקופה שקבעה הועדה בהחלטתה או עד שהודיע נשיא המדינה לועדת הכנסת

 שלא נבצר עוד ממנו למלא תפקידו׳ הכל לפי המוקדם יותר:
 (3) אם החליטה ועדת הכנסת ברוב של שני שלישים מחבריה על יסוד חוות
 דעת רפואית שניתנה על פי כללים שקבעה הועדה׳ כי מטעמי בריאות נבצר
 מנשיא המדינה׳ דרך ארעי׳ למלא תפקידו - מקבלת ההחלטה עד תום התקופה
 שקבעה הועדה בהחלטתה או עד שהחליטה כי לא נבצר עוד מן הנשיא למלא

 תפקידו.
 (ב) ועדת הכנסת לא תקבע׳ לפי סעיף קטן(א)(2) או(3)׳ תקופה העולה על שלושה
 חדשים: היא רשאית להאריכה׳ ברציפות׳ ללא יותר משלושה חדשים נוספים: הארכת
 התקופה למעלה מזה טעונה החלטת הכנסת שנתקבלה ברוב חברי הכנסת על פי הצעת ועדת

 הכנסת.

 התפנות המשרה
 מטעמי בריאות

 הפסקה זמנית

 23. (א) נתפנה מקומו של נשיא המדינה וכל עוד נשיא המדינה החדש לא התחיל לכהן,
 יכהן יושב ראש הכנסת כנשיא המדינה בפועל.

 (ב) בתקופה שנשיא המדינה הפסיק זמנית למלא תפקידו ולהשתמש בסמכויותיו
 יכהן יושב ראש הכנסת כממלא מקום נשיא המדינה.

 נשיא בפועל
 ומנגל א מקום

 הנשיא
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 (ג) בכהונתו כנשיא המדינה בפועל או כממלא מקום נשיא המדינה ימלא יושב ראש
 הכנסת את התפקידים המוטלים על נשיא המדינה בחוק וישתמש בסמכויות הנתונות לנשיא

 המדינה לפי החוק.

 24, (א) על אלה יפרסם יושב ראש הכנסת הודעה ברשומות — הודעות ברשומות
 (1) על תחילת כהונתו של נשיא המדינה;
 (2) על התפנות מקומו של נשיא המדינה;

 (3) על תחילתה של כהונת יושב ראש הכנסת כממלא מקום של נשיא המדינה,
 וסיום כהונה זו, לפי סעיף 22(א)(2) או(3).

 (ב) על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו יפרסם ראש הממשלה
 הודעה ברשומות.

 25, על אף האמור בכל דין אחר אין בכוחן של תקנות־שעת־חירום לשנות חוק זה, להפקיע יציבות החוק
 זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים.

 26, (א) בטלים - ביטול
 (1) סעיפים 2 (ג), 6 ו־7 לחוק המעבר, תש״ט-1949!;

 (2) חוק כהונת נשיא המדינה, תשי״ב-1951 2;
 (ב) החוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה והרבנים הראשיים
 לישראל, תשי״א-1950 י, לא יחול עוד על משכורתו של נשיא המדינה או על התשלומים

 המגיעים לו או לשאיריו.

 27, נשיא המדינה שנבחר על ידי הכנסת ביום כ״ז באייר תשכ׳יג(21 במאי 1963), רואים הוראת מעבר
 אותו כאילו נבחר לפי חוק זה וכמכהן לפיו.

ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

 1 ס״ח תש״ט׳ עמי 1.
 8 ס*ח תשי״ב׳ ע«׳ 6.

 י ס״ח תשי״א, עפ׳ 70.

 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מם׳ 10), תשכ״ד-1964 ״
 1. אחרי סעיף 109 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-1953.!, יבוא; הוספת סעיף

א 1 0  ״גימלאות 109א. שר העבודה יקבע בתקנות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, 9
 הוראות בדבר הגימלאות לאחר פרישה או מוות שישולמו לשופטים מקצו
  עיים של בתי הדין המקומיים שאינם שופטי שלום ולאב בית הדין לער

 עורים שאינו שופט בית משפט מחוזי, או לשאיריהם.״

ן ו ל ל א א ג ל י ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר העבודה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י ב  ש
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום ו׳ בתמוז תשכ״ד (16 ביוני 1964); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בחיה 599׳ תשג׳-ד׳
 עמ׳ 88.

 1 ס״ח תשי״ד׳ עמי 6; תשט״ו, עמי 127; תשי״ז׳ עמי 88׳ עמי 90׳ עמי 178; תשי״ט׳ עמי 160; תש״ך׳ עמי 36;
 תשב״ב׳ עמי 40; תשכ״ג עמי 120; תשכ״ד׳ עמי 8.
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 חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ׳יד-1964 *

 1, בחוק זה -
ר זכות הקבין)!— דו ח שבו נעשה סידור זכויות הקנין לפי פקודת הקרקעות(מי ט ש ב - ״ ה ק ל ח  ״
 חלקת רישום הרשומה לפי אותה פקודה; בכל מקום אחר — יחידת הרישום בפנקסי
 המקרקעין, ובאין פנקסים כאלה - שטה קרקע רצוף שבבעלות של אדם אחד או של

י אדם ביהד!  מספר בנ
 ״חוק רכישה״ -

 אחד מאלה:
 פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 2:

 פקודת בנץ ערים, 1936 3:
 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 11943;

 פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן) 5;
 ״חלקה מקורית״ — חלקה כפי שהיתה ערב הרכישה הראשונה לפי כל חוק רכישה.

 2, נרכש מכוח חוק רכישה חלק מחלקה ולאחר מכן נרכש, בין מכוח אותו חוק ובין מכוח
 חוק רכישה אחר, חלק נוסף מאותה החלקה׳ לא יעלה, על אף האמור בחוק רכישה, השטח
יים בכל רכישות אלה ביחד, על עשרים וחמישה אחוז  הכולל, שנרכש ללא תשלום פיצו
ים לפי חוק הרכישה שמכוחו י צו  למאה משטח החלקה המקורית, ומעד העודף ישולמו פי

 בוצעה הרכישה האחרונה.

ן חוק זה, הוא: י  3, המועד שבו רואים שטח כנרכש מכוח חוק רכישה לענ

 (1) ברכישה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943 - המועד
ו פורסמה ברשומות ההודעה לפי סעיף 5 (1) לאותה פקודה בדבר הכוונה  שב

 לרכוש לצרכי ציבור את החלקה או כל חלק ממנה:

 (2) ברכישה מכוח פקודת בנין ערים׳ 1936 - המועד של תחילת תקפה של
ופקעו ללא תשלום פיצויים, ר׳ הקובעת שהחלקה או כל חלק ממנה י ן עי  תכנית בני
וצאת  או יועברו על שם רשות ציבורית ללא תמורה, או הקובעת הוראה כי
ל חלק ממנה מידי בעליה ללא תשלום  באלה שמטרתה להוציא את החלקה או כ

 פיצויים;

 (3) ברכישה מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943—
 מועד תחילתו של הצו המטיל את הפקודה על הדרך שמדובר בזז באותו צו:
צוע ההפקעה  (4) ברכישה מכוח פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן) - מועד בי

 לפי סעיף 5 (3) לאותה פקודה.

יים -  4, לענין חישוב האחוזים של חלקה שמותר לרכוש לפי חוק זה ללא תשלום פיצו

 (1) אין מביאים בחשבון רכישות מכוח חלוקה הדשה לפי סעיף 20א לפקודת
ן ערים׳ 1936! י  בנ

 » נתקבל בכנסת ביום ו׳ בתמוז תשכ״ד (16 ביוני 1964); הצעת החוק ודברי הסדר פורסמו בה״ח 592׳ תשכ׳״ד׳
 עמי 58.

 « חוקי איי׳ כרך בי׳ פרק פי׳ עמי 829.
ר 1913׳ תופי 1 מפי 1305׳ עמי 32.  2 עי
ר 1936׳ תופי 1 מס׳ 589׳ עמי 153.  3 עי
 » ע״ר 1943׳ תופ׳ 1 מסי 1305׳ עמי 40.

׳ כרך בי, פרק כ״ט׳ עמ׳ 1282. י  5 הוקי אי
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 התאמת פקודת
 הקרקעות

 (רכישה לצרכי
 ציבור)׳ 1943

 השתתפות מספר
 מפקיעים בתשלום

 פיצויים

 ביטול רכישה

 ביצוע

 א ר דף החלקה המקורית, הנשאר אחרי הרכישה ה  (2) אין נפקא מינה אם בעו
נוי עקב חלוקתה של החלקה י בקנין, או שי ו נ  שונה וכל רכישה שלאחריה, חל שי

 ליחידות רישום אחדות או עקב איחודה עם חלקות אחרות;

ן גם רכישות שהיו לפני תחילתו של חוק זה.  (3) מביאים בחשבו

יים מכוח הוראות חוק זה על פי פקודת הקרקעות (רכישה  5. מקום שיש לשלם פיצו
ן סעיף 20 (2) (ב) לאותה פקודה, עשרים וחמישה אחוז י  לצרכי ציבור), 1943, יבוא, לענ

 למאה משטח החלקה המקורית במקום רבע מכלל שטחו של המגרש שנלקח.

ים בעד רכישה מכוח הוראות חוק זה, יהא האדם שרכש חלק י צו  6. מקום שיש לשלם פי
ים י  מהחלקה המקורית מכוח חוק רכישה, תוך שנה אחת לפני שרכש החייב בתשלום פיצו

 כאמור, חייב להשתתף בתשלום אותם הפיצויים לפי חלקו ברכישות.

ן חוק זה מיום הביטול. ן מביאים אותה בחשבון לעני  7. בטלה רכישה לפי חוק רכישה, אי

 8. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

ן ש ז ר מ ל  ש נ י א ו ר ז
נה .  . נשיא המדי

ז תשב״ד, 25.6.1064 123  ספר החוקיט 428, ט״ו בתמו



 המחיר 16 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


