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מתפדסמת כזה מטעם ועדת ההרקה חוק ומשפט הצעת חיה של חכרי הכנסת :

חוק־י־סוד :הכנסת )תיקון מס׳ (6
החלפת סעיף 24

.1

במקום סעיף  24לחוק־יסוד :הכנסת יבוא:
1

־*מנין

) .24א( הכנסת תדון ותחליט בכל מספר חברים; ואולם המבין החוקי
להחלטות הכנסת בקריאה השניה ובקריאה שלישית של הצעות חוק הוא
עשרים וחמישה חברים.
)ב( קבע יושב ראש הישיבה ,על פי דרישה של חמישה חברי
הכנסת הנוכחים כאולם המליאה ,ואם בכחו פחות מחמישה  -על פי
דרישת אחד מהם ,כי לא נכח מנין חוקי כאמור בסעיף קטן )א( ,לא
תקויים ההצבעה ,והיא תידחה לישיבה הרגילה הקרובה של הכנסת,
)ג( אישר יושב־ראש הישיבה בכתב כי נכח מנין חוקי כאמור
כסעיף קטן)א( ,יהיה האישור ראיה מכרעת לקיומו של אותו מנין.
)ד( לא היתה דרישה כאמור בסעיף קטן)ב( ,תחליט הכבםת ,על
אף האמור בסעיף קטן)א( ,בכל מספר חברים אף בקריאה שביה ובקריאה
שלישית של הצעת חוק.

ג י ר ס ה א׳
ללא סעיף קטן)ה(.
גירסה ב׳
)ה( הוראת סעיף קטן )א( לענין מנין חוקי לא תחול על הצעת
חוק שהציע חבר הכנסת.״

דברי
הצעה זו באה להסדיר נושא שנדון במשך שנים רבות,
הן בציבור והן בין חברי הכנסת  -ענץ המנץ החוקי בי
שיבות הכנסת .התברר שבמרבית הפרלמנטים במדינות
דמוקרטיות בעולם קיים הסדר לגבי קוורום )לדוגמה
אנגליה ,ארצות הברית ,גרמניה המערבית ,צרפת(.

הפגר
יתירה מזו ,ברוב המוסדות הפועלים במדינה על פי
הוקיה )כגץ רשויות מקומיות וגופים נבחרים אחרים(
קיימת הוראה לענין מנץ חוקי .לא יתכן כי דוקא הכנסת
תהיה פטורה מחובה זו ,ומוצע לכן להנהיג גס בה הסדר
בענין זת ,לפחות בהצבעות בקריאה שניה ושלישית של
הצעות חוק.

 1סיח תשי׳״ח ,עמי  ;69תשי״ט ,עמי  ,146עמ׳  ,158עמי  ;210תשב״ז ,עמ׳  ;24תש׳!״ד ,עמי .108

חברי הכנסת* :ירוגינשטי־יןדר׳־מילוא
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הצעות חוק  ,1399ט׳ בסמן תשל״ט4.6.1979 ,

מתפדםמונ בזה הצעת חור ,מטעה ההמשלה :

חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית )הוראת שעה()תיקון(,
תשל״ט—1979
בסעיף  1לחוק הבחירות למועצת הרבבות הראשית )הוראת שעה( ,תשל״ח—,* 1978
•1
במקום ״תוך שבה״ יבוא ״תוך שבתיים״.
.2

תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכבסת.

דברי
 .ביום כ״ג בציון תשל״ח ) 28ביוני  (1978נתקבל חוק
הבחירות למועצת הרבנות •הראשית )הוראתי שעה(,
תשל״ח— ,1978ותחילתו ביום קבלתו בכנסת .בסעיף ג
נקבע לאמור:
״מועד

הבחירות

הבאות

 .1הבחירות הבאות לרבנים הראשיים לישראל ולשאר
חברי מועצת הרבנות הראשית יקויימו' תוך שנה מיום
תהילת חוק זה.״ •

חיקוו סעיף

1

תחילה

הסבר
• .זה מכבר הוכר הצורך בחוק מקיף לעניז מועצת
הרבנות הראשית ,תפקידיה ואופן בחירתה ; הצעה כזאת.
נמצאת כעת בדיון בועדת שרים מיוחדת• .
מוצע להאריך בשנה אחת את המועד לעריכת
הבחירות ולאפשר בכך סיום הליכי החקיקה של החוק
החדש .,והבחירות יקויימו לפיו.

 1ס״ח תשל־׳ח ,עמי .148

הצעות הוק  ,1399ט׳ במיון חשל״ס.46.1979 ,
4
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המחיר  1לירה

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

