
רשומות

ספר החוקים
19 במרס 2014  2440 י"ז באדר ב' התשע"ד 

עמוד
346 חוק–יסוד: הממשלה )תיקון(                                                                                                                          

  תיקונים עקיפים:

  חוק–יסוד: הכנסת - מס' 40

  חוק–יסוד: משק המדינה - מס' 8

347 חוק הבחירות לכנסת )תיקון מס' 62(, התשע"ד-2014                                                                                  

  תיקונים עקיפים:

  חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 - מס' 32

  חוק הכנסת, התשנ"ד-1994 - מס' 35

  חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 - מס' 45

  חוק הממשלה, התשס"א-2001 - מס' 7



346

חוק–יסוד: הממשלה )תיקון(*

בחוק־יסוד: הממשלה 1 )להלן - חוק היסוד(, בסעיף 5 -1 תיקון סעיף 5

בסעיף קטן )ג(, המילים "ואולם יכול שיהיה שר בלי תיק" - יימחקו;  )1(

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:   )2(

מספר חברי הממשלה, ובכלל זה ראש הממשלה, לא יעלה על 19, אלא אם  ")ו( 
כן הביעה הכנסת אמון בממשלה או החליטה לאשר צירוף שרים לממשלה, ברוב 

של שבעים חברי הכנסת לפחות "

בסעיף 25 לחוק היסוד, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:2 תיקון סעיף 25

מספר סגני השרים לא יעלה על ארבעה " ")ד( 

במקום סעיף 28 לחוק היסוד יבוא:3 החלפת סעיף 28

"הבעת אי–אמון 
בממשלה

הכנסת רשאית להביע אי–אמון בממשלה 28  )א( 

הבעת אי–אמון בממשלה תיעשה בהחלטה של הכנסת,  )ב( 
על  שהודיעה  אחרת  בממשלה  אמון  להביע  חבריה,  ברוב 
קווי היסוד של מדיניותה, על הרכבה ועל חלוקת התפקידים 
תיכון  הממשלה החדשה  13)ד(;  בין השרים כאמור בסעיף 
משהביעה בה הכנסת אמון, ומאותה שעה ייכנסו השרים 

לכהונתם  

פרטים לעניין הגשת הצעה להביע אי–אמון בממשלה  )ג(  
והדיון בה ייקבעו בחוק או בתקנון הכנסת; הוגשה ההצעה 
בידי 61 חברי הכנסת, יתקיים הדיון בהקדם האפשרי, ולא 

יאוחר משבוע מיום הגשתה "

בסעיף 29)ז( לחוק היסוד, פסקה )2( - תימחק 4 תיקון סעיף 29

בסעיף 30 לחוק היסוד -5 תיקון סעיף 30

בסעיף קטן )א(, במקום "21 או 28" יבוא "או 21";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "21, 28" יבוא "21"   )2(

בסעיף 43 לחוק היסוד, במקום "סעיפים 11, 28 ו־29" יבוא "סעיפים 11 ו־29" 6 תיקון סעיף 43

תיקון חוק־יסוד: 
הכנסת - מס' 40

בחוק־יסוד: הכנסת 2, בסעיף 36א)ב(, אחרי "לחוק–יסוד: הממשלה" יבוא "הביעה הכנסת 7 
אמון בממשלה חדשה לפי סעיף 28 לחוק–יסוד: הממשלה", במקום "45 ימים" יבוא "100 
ימים", ובסופו יבוא "הניחה הממשלה את הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת לפני היום 
ה–55 מיום כינונה, יהיה היום הקובע 45 ימים מהיום שבו הניחה הממשלה את ההצעה " 

תיקון חוק־יסוד: 
משק המדינה - 

מס' 8

בחוק־יסוד: משק המדינה 3 - 8 

36א)ב( לחוק–יסוד:  3)ב()1(, בסופו יבוא "ואולם בתקופה כאמור בסעיף  בסעיף    )1(
הכנסת, תונח הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת במועד שקבעה ועדת הכספים של 

הכנסת אך לא יאוחר מ–45 ימים לפני היום הקובע כאמור באותו סעיף ";

התקבל בכנסת ביום ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014( ]בישיבה שהחלה ביום ח' באדר ב' התשע"ד )10   *
במרס 2014([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 512, מיום ט"ו באב התשע"ג )22 ביולי 

2013(, עמ' 46 
ס"ח התשס"א, עמ' 158   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"ח, עמ' 626   2

ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התש"ע, עמ' 551   3

ספר החוקים 2440, י"ז באדר ב' התשע"ד, 2014 3 19



347

בסעיף 3ב)ב(, בסופו יבוא "לרבות כאלה שנכללו באמצעות שינויים תקציביים "   )2(

הוראות חוק־יסוד זה יחולו החל מהבחירות לכנסת העשרים  9 תחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

חוק הבחירות לכנסת )תיקון מס' 62(, התשע"ד-2014*

בחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 39
39)א(, בהגדרה "היום הקובע", במקום "סעיפים 11)ב(, 28)ו( או 29)ו(" יבוא "סעיפים 

11)ב( או 29)ו(" 

בסעיף 81)א( לחוק העיקרי, במקום "מ־2% )שני אחוזים למאה(" יבוא "מ–25% 3 )שלושה 2 תיקון סעיף 81
אחוזים ורבע(" 

תיקון חוק מימון 
מפלגות - מס' 32

בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973  2 -3 

בסעיף 1, בהגדרה "היום הקובע", בפסקה )3( שבה, במקום "סעיפים 11)ב(, 28)ו(   )1(
או 29)ו(" יבוא "סעיפים 11)ב( או 29)ו(";

בסעיף 3א)א(, במקום "בין הסיעות" יבוא "בין סיעות המונות שני חברי הכנסת   )2(
לפחות";

בסעיף 4)א(, במקום הסיפה החל במילים "ביום הגשת רשימת המועמדים" יבוא   )3(
"ביום הקובע; לעניין זה לא יימנה עם הסיעה חבר הכנסת שוועדת הכנסת קבעה כי 

פרש מהסיעה לאחר היום הקובע ";

בסעיף 13)ג(, המילים "או )3(" - יימחקו, במקום "בשלושת החודשים הראשונים"   )4(
יבוא "בשנתיים הראשונות" ואחרי "תחילת כהונת הכנסת" יבוא "או ביום הקובע ואילך";

בסעיף 13ג, סעיף קטן )ג( - בטל;  )5(

בסעיף 16, פסקה )3( - תימחק   )6(

תיקון חוק הכנסת - 
מס' 35

בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994  3 - 4 

בסעיף 59 -   )1(

בפסקה )1(, המילים "או של קבוצה של שבעה חברי הכנסת לפחות" - יימחקו; )א( 

במקום פסקה )3( יבוא: )ב( 

ההתפלגות נעשית בעת שהסיעה מתמזגת עם סיעה אחרת, ובלבד   )3("
שחברי כל סיעה המתנגדים למיזוג עושים כן כסיעה אחת, אך רשאי כל 

חבר כנסת המתנגד למיזוג להצטרף לסיעה אחרת ";

בסעיף 3ב)ב(, בסופו יבוא "לרבות כאלה שנכללו באמצעות שינויים תקציביים "  )2(

תחולההוראות חוק־יסוד זה יחולו החל מהבחירות לכנסת העשרים  9 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

חוק הבחירות לכנסת )תיקון מס' 62(, התשע"ד-2014*

בחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 
39)א(, בהגדרה "היום הקובע", במקום "סעיפים 11)ב(, 28)ו( או 29)ו(" יבוא "סעיפים 

11)ב( או 29)ו(" 

תיקון סעיף 39

בסעיף 81)א( לחוק העיקרי, במקום "מ־2% )שני אחוזים למאה(" יבוא "מ–25% 3 )שלושה 2 
אחוזים ורבע(" 

תיקון סעיף 81

תיקון חוק מימון בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973  2 -3 
מפלגות - מס' 32

בסעיף 1, בהגדרה "היום הקובע", בפסקה )3( שבה, במקום "סעיפים 11)ב(, 28)ו(   )1(
או 29)ו(" יבוא "סעיפים 11)ב( או 29)ו(";

בסעיף 3א)א(, במקום "בין הסיעות" יבוא "בין סיעות המונות שני חברי הכנסת   )2(
לפחות";

בסעיף 4)א(, במקום הסיפה החל במילים "ביום הגשת רשימת המועמדים" יבוא   )3(
"ביום הקובע; לעניין זה לא יימנה עם הסיעה חבר הכנסת שוועדת הכנסת קבעה כי 

פרש מהסיעה לאחר היום הקובע ";

בסעיף 13)ג(, המילים "או )3(" - יימחקו, במקום "בשלושת החודשים הראשונים"   )4(
יבוא "בשנתיים הראשונות" ואחרי "תחילת כהונת הכנסת" יבוא "או ביום הקובע ואילך";

בסעיף 13ג, סעיף קטן )ג( - בטל;  )5(

בסעיף 16, פסקה )3( - תימחק   )6(

תיקון חוק הכנסת בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994  3 - 4 
- מס' 35

בסעיף 59 -   )1(

בפסקה )1(, המילים "או של קבוצה של שבעה חברי הכנסת לפחות" - יימחקו; )א( 

במקום פסקה )3( יבוא: )ב( 

ההתפלגות נעשית בעת שהסיעה מתמזגת עם סיעה אחרת, ובלבד   )3("
שחברי כל סיעה המתנגדים למיזוג עושים כן כסיעה אחת, אך רשאי כל 

חבר כנסת המתנגד למיזוג להצטרף לסיעה אחרת ";

התקבל בכנסת ביום ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014( ]בישיבה שהחלה ביום ח' באדר ב' התשע"ד )10   *
במרס 2014([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 515, מיום כ"ג באב התשע"ג )30 ביולי 

2013(, עמ' 54 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ד, עמ' 286   1

ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשע"ב, עמ' 189   2

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ג, עמ' 106   3

ספר החוקים 2440, י"ז באדר ב' התשע"ד, 2014 3 19
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בסעיף 60)ב(, במקום "חבר אחת הסיעות האמורות המבקש" יבוא "חברי הסיעות   )2(
המבקשים" 

תיקון חוק יסודות 
התקציב - מס' 45

בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 4, לפני סעיף 50 יבוא:5 

"פרסום הוצאות 
הממשלה בתקופה 

שבה לא התקבל חוק 
תקציב שנתי

לא נתקבל חוק תקציב שנתי לפני תחילתה של שנת הכספים, 49ב 
יפרסם החשב הכללי במשרד האוצר באתר האינטרנט של 
בכל  הממשלה  שהוציאה  הסכומים  את  האוצר,  משרד 
חודש בתקופה כאמור בסעיף 3ב לחוק–יסוד: משק המדינה 5; 
בפרסום כאמור יפורטו הכספים שהוציאה הממשלה לקיום 
להפעלת  ואמנות,  חוזים  חוק,  מכוח  המדינה  התחייבויות 
שירותים חיוניים ולפעולות אחרות, וכן כל החלטה בעניינים 

כאמור שהתקבלה לפי הנחיות החשב הכללי "

 תיקון חוק
הממשלה - מס' 7

בחוק הממשלה, התשס"א-2001 6, בסעיף 10)א( -6 

בפסקה )1(, במקום "11)א(, 28)ה(" יבוא "11)א(";   )1(

בפסקה )2(, במקום "11)ב(, 28)ו(" יבוא "11)ב("   )2(

הוראות סעיף 81)א( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יחולו החל מהבחירות 7 תחולה ותחילה )א( 
לכנסת העשרים  

תחילתם של סעיפים 1, 3)1( ו–6 ביום תחילתו של חוק–יסוד: הממשלה )תיקון( 7  )ב( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשע"ד, עמ' 300   4

ס"ח התשל"ה, עמ' 206   5

ס"ח התשס"א, עמ' 168; התשע"א, עמ' 802   6

ס"ח התשע"ד, עמ' 346   7

ספר החוקים 2440, י"ז באדר ב' התשע"ד, 2014 3 19
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