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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

ת חוק הכנסת (תיקון מס׳ 10) (ראש האופוזיציה), התש״ס-2000* ע צ  ה

, אחרי סעיף 2 יבוא:  הוספת סעיף 2א 1. בחוק הכנסת, התשנ״ד-994וי

 ״ראש האופוזיציה 2א. (א) ראש האופוזיציה זכאי לקדימות בישיבות הכנסת.

 (ב) ראש האופוזיציה זכאי לתנאי עבודה ושכר מיוחדים.

 (ג) הצעות אי־אימון והצעות חוק הנוגעות ישירות לראש

 הממשלה שהוגשו על ידי ראש האופוזיציה, ייענו על ידי ראש הממשלה

 אישית.

' (ד) ראש הממשלה ייוועץ בראש האופוזיציה בשאלות חיוניות • . : י ״ י י  י

 למדינת ישראל. ^

 בסעיף זה, ״ראש האופוזיציה״ - ראש הסיעה הגדולה בכנסת,

 שאינה חתומה על ההסכם הקואליציוני, ובתנאי שיש לה חמישה עשר

 חברי כנסת לפחות.״

י ה ם ב ר ר ב  ד

 בעידן שבו ראש הממשלה נבחר ישירות בידי

 הציבור וזוכה לעוצמה חסרת תקדים מול הכנסת, מן

 הראוי לחזק ולו סמלית את מעמדה של האופוזיציה

 כגורם בולם ומאזן את הממשלה.

 מעמד מיוחד לראש האופוזיציה מקובל במדינות

 אחרות, למשל, בבריטניה.

 חבר הכנסת עוזי לנדאו

 הצעת החוק המתפרסמת בזה באה להקנות מעמד

 מיוחד לראש האופוזיציה, שהוא לפי ההצעה, ראש

 הסיעה הגדולה בכנסת ובלבד שהיא מונה 15 חברים

 לפחות. ההצעה נותנת ביטוי סמלי ומעשי לחשיבות

 האופוזיציה ותמריץ לגיבוש פעולתה סביב הסיעה

 הגדולה ביותר בכנסת, ובכך יש בה כדי לעצב את

 הפרלמנטריזם הישראלי ולחזק את הדמוקרטיה בישראל.

 הדבר גם חשוב לצורך מתן אפשרות לאופוזיציה למלא

 את תפקידה ביתר יעילות.

 הצעת חוק מם׳ פ/895; הועברה לועדה ביום י׳׳ג בטבת התשים (22 בדצמבר 1999).
 י ם׳׳ח התשנ׳׳ד, עמי 140; התשנ״ט, עמי 74; (הצ״ח התשנ״ט, עמי 377; התש׳׳ם, ענד 183, 194, 232).
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