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 מתפרסמת כזה הצעת דוק מסעפ ועדת הכנפת:

 חוק־יסוד: הכנסת (תיקון מס׳ 23) [337]

 תיקון סעיף 46 1. בסעיף 46 לחוק־יסוד: הכנסתי, במקום ״בכל שלב משלבי החקיקה, למעט הדיון בהצעה
 לסדר יומה של הכנסת״ יבוא ״בקריאה הראשונה, השניה והשלישית״.

י 2. תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק־יסוד: הכנסת (תיקון מס׳ 3)2.  תח־י

 אישיי תוקף 3. למען הסר ספק נקבע בזה כי חוק לשינוי סעיף 4 לחוק־יםוד: הכנסת, שנתקבל לפני
 תחילתו של חוק־יסוד זה ושמליאת הכנסת החליטה לגביו בקריאה הראשונה, השניה והשלישית
 ברוב של חברי הכנסת, יהיה תקף מיום פרסומו, לכל דין ולכל דבר וענין אף אם החלטת מליאת

 הכנסת בדיין המוקדם של אוחו חוק היחה ברוב אחר.

ר כ ש י ה ר ב  ד

 הדיון כהצעה לסדר היום של הכנסת שעניבה הצעת חוק
 פרטית של חבר הכנסת. והוסיף השופט ברק: ״הפירוש שנתן
 יושב ראש הכנסת לסעיף 46 לחוקייסוד: הכנסת - בעקבות
 חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה - הוא פירוש נכון.״

 תוצאותיה של פסיקת הרוב עשויות לפגוע בתקפה של
 חקיקה קיימת, מעבר לזו שנדונה בפסיקה האמורה של
 הבג״ץ; מוצע על כץ לתקן את החוק כך שיאמר במפורש את

 אשר לא היטיב המחוקק בשעתו להביע בניסוח.

 ביום ח׳ בתמוז התש״ן (1 ביולי 1990), החליט בית
 המשפם העליון ברוב דעות של כב׳ המשנה לנשיא מ׳ אלון
 וכבי השופט י׳ מלץ בבג״ץ 142/89 ו־2/89ד1, תנועת לאו״ר
 ואח׳ נ׳ יו״ר הכנסת ואח/ כי הדיון המוקדם בהצעת חוק
 פרסית של חבר הכנסת הוא שלב משלבי החקיקה ובתור
 שכזה דורש רוב מיוחד על פי הוראות סעיף 46 לחוק־יסוד:

 הכנסת.

 דעת המיעוט, מפי כב׳ השופט ברק, היתה כי הביטוי
 ״למעט הדיון בהצעה לסדר יומה של הכנסת״ משמעותו למעט

 ! סייח החשי״ח, עמי 69.

 י סייח החשי״ט, עמי 210.
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