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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכנסת:

 הצעת חוק־יםוד: הכנסת (תיקון מם׳ 37) (ישיבת הפתיחה של הכנסת)*

 1. בחוק־יםוד: הכנסתי(להלן - חוק היסוד), במקום סעיף 12 יבוא: החלפת סעיף 12

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הנוכחים; פתח נשיא המדינה, ימסור את
 הנהלת הישיבה לותיק שבחברי הכנסת
 הנוכחים; בחוק־יםוד זה, ״ותיק״ - מי
 שתקופת כהונתו בכנסת הה* הארוכה ביותר,
 ברציפות או שלא ברציפות, ומבין בעלי ותק

 שווה - המבוגר שבהם.״

 סעיף 1(א) לחוק הכנסת, התשנ׳׳ד—1994 (להלן - חוק
 הכנסת), קובע לאמור:

 סעיפים 12 ו־13 לחוק־יםוד: הכנסת (להלן
 היסוד) קובעים לאמור:

 הכנסת תתכנס לישיבתה הראשונה ביום ב׳
 בשבוע השני שלאחר השבוע שבו נתפרסמו
ת הבחירות, בשעה ארבע אחרי צאו  תו
 הצהרים, ואם היה יום זה חג או ערב חג -

 ביום חול הקרוב שלאחר החג.

 הכנסת תיפתח על ידי נשיא המדינה,
 ובהעדרו - על ידי הותיק שבחברי הכנסת

 ״כינוס 12.
 הכנסת

 פתיחת 13.
 הכנסת

 * הצעות חוק מם׳ פ/110/17 1־פ/374/17; הועברו לוועדה ביום ט׳ בתמוז התשם״ו(5 ביולי 2006); הצעת חוק מם׳ פ/817/17; הועברה
 לוועדה ביום ט״ז בתמוז התשם״ו(12 ביולי 2006).

 1 ם״ח התשי״ח, עמי 69; התשם״ד, עמי 336.
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ום פרסום נה בתוך חמישה עשר ימים מי  ״כינוס 12. הכנסת תתכנס לישיבתה הראשו

ום ת הבחירות, אלא אם כן נקבע בחוק מועד סמוך אחר בשל חג, מועד, י צאו  הכנסת תו

 זיכרון או בשל סמיכות לאחד מהם, או בשל חול המועד.״

 ביטול סעיף 13 2. סעיף 13 לחוק היסוד - בטל.

 תיקון סעיף 20 3. בסעיף 20(א) לחוק היסוד, בסופו יבוא ״בסעיף זה, ״ותיק״ - מי שתקופת כהונתו בכנסת

ה - המבוגר שבהם.״. ו א הארוכה ביותר, ברציפות או שלא ברציפות, ומבין בעלי ותק שו  הי

, בסעיף ו, במקום סעיף קטן (א) יבוא: 2 ו 9 9 4 ד- ״  תיקון חוק הכנסת 4. בחוק הכנסת, התשנ

נה ביום ב׳ בשבוע השני שלאחר השבוע שבו  ״(א) הכנסת תתכנס לישיבתה הראשו

ום זה חג, מועד, ה י ים, ואם הי ת הבחירות, בשעה ארבע אחרי הצהרי צאו  נתפרסמו תו

ום זיכרון, או ערב של אחד מהם, או חול המועד - ביום החול הקרוב שלאחר מכן.  י

א ימסור את הנהלת הישיבה לותיק הו  (או) הכנסת תיפתח על ידי נשיא המדינה, ו

נו ראש הממשלה, שר או סגן שת בהיעדרו של נשיא  שבחברי הכנסת הנוכחים שאי

ת בסעיף זה, ״ותיק״ -  המדינה, תיפתח הכנסת על ידי הותיק שבחברי הכנסת כאמו

 כהגדרתו בסעיף 20(א) לחוק־יםוד: הכנסת.

 (א2) משפתח הותיק שבחברי הכנסת את ישיבתה הראשונה של הכנסת או משקיבל

ים של חברי הכנסת.״ נ ר את הצהרת האמו צהי ו את הנהלתה, י די  לי

 מוצע לבטל את פירוט ההסדר כפי שמופיע היום בסעיפים
 12 ו־13 לחוק היסוד (סעיפים 1 ו־2 המוצעים); במקביל,
 מוצע לתקן את סעיף 1 לחוק הכנסת ולהוסיף לו את סעיפים
 קטנים(א) ו־(א1) המוצעים, וכן לשנות את ניסוחו של סעיף
 קטן(א) כנוסחו היום ואת סימונו ל־(א2)(סעיף 4 המוצע).

 בחוק היסוד ייוותר העיקרון שלפיו הכנסת תתכנס
 בתוך חמישה עשר ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות,
 אלא אם כן נקבע בחוק מועד סמוך אחר בשל חג, מועד או
 יום זיכרון, או בשל סמיכות לאחד מהם, או בשל חול

 המועד.

 עוד מוצע להעביר את ההגדרה של ותיק חברי הכנסת
 מסעיף 13 לחוק היסוד, שמוצע לבטלו כאמור, לסעיף 20
 לחוק היסוד, שגם בו נזכר הותיק כאמור (סעיף 3 המוצע).

י ר ב  ד

 ״(א) משפתח הותיק שבחברי הכנסת את ישיבתה
 הראשונה או משקיבל לידיו את הנהלתה, יצהיר את
 הצהרת האמונים של חברי הכנסת: בסעיף זה, ״ותיק״ -

 כהגדרתו בסעיף 13 לחוק־יםוד: הכנסת.״

 בהתאם להוראות סעיף 12 לחוק היסוד, התקיימה
 ישיבתה הראשונה של הכנסת השבע עשרה בחול המועד

 פסח, ביום י״ט בניסן התשם״ו(17 באפריל 2006).

 כדי למנוע הישנות מצב מעין זה, מוצע לקבוע כי לא
 רק חג או ערב חג ידחה את כינוס הכנסת ליום החול הקרוב
 שלאחריו, אלא גם מועד, יום זיכרון, או ערב של אחד

 מאלה, או חול המועד.

 מוצע להעביר את פרטי ההסדר בדבר סדרי ישיבתה
 הראשונה של הכנסת מחוק היסוד לחוק הכנסת:

 חברי הכנסת: דוד טל, משה גפני, דוד אזולאי

 2 ם״וז התשנ״ד, עמי 140: התשם״ה, עמי 948.
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