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מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק-יסוד :נשיא המדינה (תיקון מס' ( )9הצעת מועמדים לכהונת נשיא

המדינה)*

תיקון סעיף 5

.1

בחוק-יסוד :נשיא המדינה( 1להלן – חוק היסוד) ,בסעיף  ,5במקום "עשרים יום" יבוא
"שלושה שבועות".

תיקון סעיף 6

.2

בסעיף  6לחוק היסוד ,במקום סעיף קטן (א) יבוא:
הצעת מועמד לנשיא המדינה תוגש בכתב ליושב ראש הכנסת ,בצירוף הסכמת
"(א) ()1
המועמד בכתב ,ביום הארבעה-עשר שלפני יום הבחירה; חבר הכנסת לא ישתף עצמו
בהצעה של יותר ממועמד אחד.
מי שעשרה חברי הכנסת לפחות הציעו את מועמדותו יהיה מועמד לנשיא
()2
המדינה ,אלא אם כן פחת מספר המציעים מעשרה בשל מחיקת שם של חבר הכנסת
כאמור בפסקה (.)3
שיתף עצמו חבר הכנסת בהצעה של יותר ממועמד אחד ,יימחק שמו של חבר
()3
הכנסת מרשימת המציעים של כל המועמדים שהציע; פחת מספר המציעים של
מועמד מעשרה בשל מחיקת שם מרשימת המציעים ,רשאי חבר הכנסת שלא שיתף
עצמו באף הצעה לצרף את שמו לרשימת המציעים של אותו מועמד ,לא יאוחר
משמונה ימים לפני יום הבחירה".

דברי הסבר
חוק-יסוד :נשיא המדינה (להלן – חוק היסוד) ,קובע
את הדרך להצעת מועמדים לכהונת הנשיא .לפי סעיף 5
לחוק היסוד ,יושב ראש הכנסת מודיע לחברי הכנסת על
יום הבחירה לפחות עשרים ימים מראש .הצעת מועמד
לכהונת נשיא המדינה מוגשת ,כאמור בסעיף  6לחוק
היסוד ,לא יאוחר מעשרה ימים לפני יום הבחירה .יושב
ראש הכנסת מודיע לחברי הכנסת על המועמדים ושמות
המציעים לא יאוחר משבעה ימים לפני יום הבחירה.
סעיף (6א) לחוק היסוד קובע כי "נקבע יום הבחירה,
רשאים עשרה ,לפחות ,מחברי הכנסת להציע מועמד;
ההצעה תהיה בכתב ותימסר ליושב ראש הכנסת ,בצירוף
הסכמת המועמד בכתב או במברק ,לא יאוחר מעשרה
ימים לפני יום הבחירה .לא ישתף עצמו חבר הכנסת ביותר
מהצעת מועמד אחד ".ואולם אין הסדרה של מקרים שבהם
חבר כנסת הציע יותר ממועמד אחד ,בניגוד להוראות
החוק .לכן מוצע לקבוע כי שמו של חבר כנסת שהציע
יותר ממועמד אחד יימחק מרשימת כל המועמדים שהוא
הציע ,ונוסף על כך – אותו חבר כנסת לא יהיה רשאי לצרף

את שמו לאף רשימת מועמדים .עם זאת ,כדי לא למנוע
ממועמד שמספר המציעים שלו פחת מעשרה בגלל מחיקת
שם כאמור להיות מועמד ,מוצע לאפשר לחבר כנסת אחר
לצרף את שמו להצעת מועמד כאמור ,לא יאוחר משמונה
ימים לפני יום הבחירה.
כמו כן מוצע לקבוע שיושב ראש הכנסת יודיע לחברי
הכנסת על יום הבחירה לפחות שלושה שבועות מראש,
במקום עשרים ימים כיום ,וכי כל ההצעות יוגשו שבוע
לאחר מכן ,ביום ה 14-שלפני הבחירות .יובהר כי מאותו
מועד ,הפחתת מספר המציעים מעשרה ,למשל עקב פטירה
או הפסקת כהונה של אחד המציעים ,לא תמנע מועמדות.
מועמדות תיפסל רק אם מספר המציעים פחת מעשרה עקב
מחיקת מציע בשל הצעה של יותר ממועמד אחד ,שכן רק
במקרה כזה (שלא כמו פטירה או הפסקת כהונה של מציע)
מדובר בפעולה של חבר כנסת בניגוד לחוק ,שבשלה מן
הראוי לנקוט סנקציה כמפורט בהצעת החוק.

יוזמים :חברי הכנסת יריב לוין ,משה גפני ,אורי מקלב
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הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' ( )47הצעת מועמדים לכהונת
מבקר המדינה) ,התשע"ג–2013*
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דברי הסבר
חוק מבקר המדינה ,התשי"ח–[ 1958נוסח משולב]
(להלן – חוק המבקר) ,קובע את הדרך להצעת מועמדים
לכהונת מבקר המדינה .לפי סעיף  2לחוק המבקר ,יושב
ראש הכנסת מודיע לחברי הכנסת על יום הבחירה לפחות
עשרים ימים מראש .הצעת מועמד לכהונת מבקר המדינה
מוגשת ,כאמור בסעיף  3לחוק ,לא יאוחר מעשרה ימים
לפני יום הבחירה .יושב ראש הכנסת מודיע לחברי הכנסת
על המועמדים ושמות המציעים לא יאוחר משבעה ימים
לפני יום הבחירה.
סעיף (3א) לחוק המבקר קובע כי "נקבע יום הבחירה,
רשאים עשרה לפחות מחברי הכנסת להציע מועמד;
ההצעה תהיה בכתב ותימסר ליושב ראש הכנסת ,לא
יאוחר מעשרה ימים לפני יום הבחירה; להצעה תצורף
הסכמת המועמד בכתב או במברק; לא ישתף עצמו חבר
הכנסת ביותר מהצעת מועמד אחד ".ואולם אין הסדרה של
מקרים שבהם חבר כנסת הציע יותר ממועמד אחד ,בניגוד
להוראות החוק .לכן מוצע לקבוע כי שמו של חבר כנסת
שהציע יותר ממועמד אחד יימחק מרשימת כל המועמדים
שהוא הציע ,ונוסף על כך – אותו חבר כנסת לא יהיה
רשאי לצרף את שמו לאף רשימת מועמדים .עם זאת ,כדי

לא למנוע ממועמד שמספר המציעים שלו פחת מעשרה
בגלל מחיקת שם כאמור להיות מועמד ,מוצע לאפשר
לחבר כנסת אחר לצרף את שמו להצעת מועמד כאמור,
לא יאוחר משמונה ימים לפני יום הבחירה.
כמו כן מוצע לקבוע שיושב ראש הכנסת יודיע לחברי
הכנסת על יום הבחירה לפחות שלושה שבועות מראש,
במקום עשרים ימים כיום ,וכי כל ההצעות יוגשו שבוע
לאחר מכן ,ביום ה 14-שלפני הבחירות .יובהר כי מאותו
מועד ,הפחתת מספר המציעים מעשרה ,למשל עקב פטירה
או הפסקת כהונה של אחד המציעים ,לא תמנע מועמדות.
מועמדות תיפסל רק אם מספר המציעים פחת מעשרה עקב
מחיקת מציע בשל הצעה של יותר ממועמד אחד ,שכן רק
במקרה כזה (שלא כמו פטירה או הפסקת כהונה של מציע)
מדובר בפעולה של חבר הכנסת בניגוד לחוק ,שבשלה מן
הראוי לנקוט סנקציה כמפורט בהצעת החוק.
יצוין כי התיקון המוצע תואם את התיקון המוצע
בהצעת חוק-יסוד :נשיא המדינה (תיקון מס' ( )9הצעת
מועמדים לכהונת נשיא המדינה) ,המתפרסמת בחוברת
הצעות חוק זו ,לעניין בחירת נשיא המדינה.
יוזמים :חברי הכנסת יריב לוין ,משה גפני ,אורי מקלב
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' ( )32גיל),

התשע"ג–2013*

תיקון סעיף 11

.1

בחוק לימוד חובה ,התש"ט–1949 ,1בסעיף  ,11במקום "א' בטבת" יבוא " 31בדצמבר".

תחילה

.2

תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשע"ה.

דברי הסבר
כיום קובע סעיף  11לחוק לימוד חובה ,התש"ט–,1949
כי אדם נחשב כמי שהגיע לגיל מסוים בתחילת שנת
לימודים אם הגיע לאותו גיל עד יום א' בטבת באותה
שנת לימודים .כדי להגביר את הוודאות בקרב הורים
לתלמידים ,מוצע לקבוע את חזקת הגיל לפי התאריך
הלועזי ,כך שכל מי שנולדו בשנה לועזית מסוימת ייחשבו
בני אותו גיל לעניין לימוד חובה.
השפעה על זכויות הילד

באותה שנה ,מקבלים לעתים אישור להירשם למוסדות
חינוך שהלימוד בהם הוא חינם לאחר בחינת התאמתם
למסגרת .ואולם ,ילדים אלה אינם נכללים בגדר הילדים
הזכאים ללימוד חינם והוריהם נדרשים לשלם עבור
לימודיהם בגן הילדים בשנה זו .לפיכך ,ילדים אלה זוכים
לשנה אחת פחות של לימוד חינם לעומת יתר הילדים.
באמצעות התיקון המוצע יזכו ילדים אלה ליהנות מלימוד
חינם כיתר התלמידים בשנתון שהם נמנים עמו.

ילדים שנולדו בסוף דצמבר ,אך לאחר א' בטבת
יוזמים :חברי הכנסת עדי קול ,עמר בר-לב ,דוד צור ,דב חנין ,מיכל רוזין
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