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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכנסת:

 הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט )מס' 20( )תיקון טעות בנוסח שנתקבל(, 
התשע"ב–2012 *

בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948 1, בסעיף 10א)ב(, אחרי "יושב ראש הכנסת" 1 תיקון סעיף 10א
יבוא "או היועץ המשפטי לכנסת" 

תיקון חוק יסודות 
התקציב

בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 2, סעיף 49א – בטל 2 

והמשפט,  השלטון  סדרי  לפקודת  10א  סעיף   סעיף 1 
את  מסדיר  הפקודה(,   – )להלן  התש"ח–1948   
ההליך לתיקון טעות טכנית שנפלה בנוסח חוק שהתקבל  
ניתנה  טעות  תיקון  של  בהליך  לפתוח  הסמכות  במקור, 
זו  סמכות    )42 עמ'  התשכ"ט,  )ס"ח  המשפטים  לשר 
הועברה ליושב ראש הכנסת בתיקון מס' 10 לחוק הכנסת, 
שבו   ,)53 עמ'  התשס"א,  )ס"ח   2001 בשנת  התשנ"ד–1994, 

עוגנו סמכויות היועץ המשפטי לכנסת  

לפי סעיף 10א האמור, עם פניית יושב ראש הכנסת 
לוועדה הנוגעת בדבר, על הוועדה לקבוע אם נפלה טעות 
ומתפרסמת  הכנסת  אישור  את  טעונה  ההחלטה  כאמור  

ברשומות בחתימת יושב ראש הכנסת  

לנקוט  תוכל  בחוק  שדנה  הוועדה  כי  לקבוע  מוצע 
הליך של תיקון טעות לפי פנייה של יושב ראש הכנסת 

בוחן  שממילא  לכנסת,  המשפטי  היועץ  הצעת  לפי  או 
כיום את הצורך בתיקון טעות בחוק לפני פניית יושב ראש 

הכנסת לוועדה 

סעיף 49א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985,   סעיף 2 
שעניינו תיקון טעות, קובע כי "על תיקון טעות   
בנוסח של חוק תקציב כפי שנתקבל בכנסת יחולו הוראות 
סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948, 
ובלבד שהצעת יושב ראש הכנסת לפי סעיף קטן )ב( לסעיף 
האמור תהיה נחוצה לענין זה רק לגבי טעות שנפלה כבר 

בהצעת החוק " 

מוצע לבטל סעיף זה, שכן אין צורך לקבוע הוראה 
לתיקון  הליך  ליזום  הכספים  לוועדת  המתירה  נפרדת 
טעות, ויחולו על ההליך ההוראות הכלליות שבסעיף 10א 

לפקודה 

הצעת חוק מס' פ/3978/18; הועברה לוועדה ביום כ' באדר התשע"ב )14 במרס 2012(   *

ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1; התשס"א, עמ' 53   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשע"ב, עמ' 91   2
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