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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת הכנסת:

הצעת חוק יסודות התקציב )תיקון מס' 47 – הוראת שעה( )יושב ראש הוועדה המשותפת לתקציב 
הביטחון(, התשע"ה–2015 *

תיקון סעיף 18 – 
הוראת שעה

התקציב,1. יסודות  חוק  את  יקראו  זה  חוק  של  תחילתו  מיום  שנתיים  של   בתקופה 
התשמ"ה–1985 1, כך שבסעיף 18)א(, בסופו יבוא "ורשאית ועדת הכנסת לקבוע שיושב ראש 

הוועדה יהיה חבר ועדת הכספים או חבר ועדת החוץ והביטחון " 

התשמ"ה–1985 התקציב,  יסודות  לחוק   18  סעיף 
יידון  הביטחון  משרד  תקציב  כי  קובע  החוק(,   – )להלן 
החוץ  ולוועדת  הכספים  לוועדת  משותפת  בוועדה 
)פרט  המדינה  תקציב  סעיפי  מיתר  להבדיל  והביטחון, 

לתקציב הכנסת(, הנדונים בוועדת הכספים של הכנסת  

בשנת  שתוקן  כפי  הכנסת,  לתקנון   110 סעיף  לפי 
התשע"ב )י"פ התשע"ב, עמ' 5730(, כאשר קבועה בחיקוק 
סמכות להקים ועדה משותפת, ועדת הכנסת בוחרת את 
יושב ראש הוועדה המשותפת מבין חברי הוועדה ששמה 
בחיקוק  אחרת  נקבע  לא  עוד  כל  בחיקוק,  ראשון  נזכר 
המסמיך  הוראה זו לא נכללה בתקנון הכנסת בעבר, אך 
לפני  ואכן,  ממנו;  לסטות  שמותר  כנוהג  מקובלת  היתה 
אחת  לא  היה  המשותפת  הוועדה  ראש  יושב  שהותקנה, 
בשנת  כן,  כמו  הכנסת   של  והביטחון  החוץ  ועדת  חבר 
)תיקון  התקציב  יסודות  חוק  את  הכנסת  חוקקה  התשע"ג 
התשע"ג,  )ס"ח  התשע"ג–2013  שעה(,  הוראת   –  43 מס' 
עמ' 82(, שלפיו עד סוף שנת 2014 ועדת החוץ והביטחון 
תוזכר ראשונה מבין שתי הוועדות המרכיבות את הוועדה 

הוועדה  ראש  שיושב  כך  הביטחון,  לתקציב  המשותפת 
המשותפת יהיה מבין חברי ועדת החוץ והביטחון  

בשל הבחירות לכנסת העשרים, ובהתאם להוראות 
סעיף 38 לחוק־יסוד: הכנסת, עמדה הוראת השעה בתוקפה 

עד יום י"ג בתמוז התשע"ה )30 ביוני 2015( 

בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע לקבוע, כהוראת 
יכול  המשותפת  הוועדה  ראש  יושב  כי  לשנתיים,  שעה 
שיהיה מבין חברי ועדת הכספים או מבין חברי ועדת החוץ 
והביטחון החברים בוועדה המשותפת, כפי שתקבע ועדת 
הכנסת, וכך תינתן לוועדת הכנסת האפשרות שהיתה לה 
בעבר להפעיל שיקול דעת מי ימונה ליושב ראש הוועדה 
המשותפת מבין חברי שתי הוועדות האמורות, בהתחשב 
בבקיאות בענייני תקציב המדינה מחד גיסא ובהיכרות עם 

מערכת הביטחון מאידך גיסא 

לאחר פקיעתה של הוראת השעה תוכל ועדת הכנסת 
לבחון אם יש צורך לקבוע את ההסדר בעניין זה כתיקון 

קבע או להשאיר את המצב הנוכחי בעינו 
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