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םינינעןכרת
6-4עמ'הממשלהישיברתשלרםהיטדר-א'פרק

1טעיףהירםטדר-
2טעיףהירםלטדרנרשאים-
3טעיףההצעההגשת-
4טעיףההצעהתרכן-
בפערלתהכררכההצעה-

5טעיףאחרשראוהאוצרשר
6טעיףבינלארמיותאמנותאישרור-
7טעיףברשומותפרטום-
דיןעל-פיהנתונהטמכות-

-ותריאושריםשניבידי
8טעיףאי-הטכמה

9טעיףמהכללחריגה-
10טעיףלשריםהיוםטדרהמצאת-
11טעיףהיוםלטדרהחומרמטפרר-

10-6עמ'הממשלהישיבות-ב'פרק

12טעיףומקומןהישיבותמועד-
13טעיףהישיבותניהול-
14טעיףלדיוןהנושאים-
15טעיףהדירןטדר-
16טעיףנדוןשלאנרשא-
וטקיררתשריםטקירות-

17טעיףרבטחונירתמדינירת
18טעיףשאלות-
19טעיףהדיוןמשד-
20טעיףהצבעות-
21טעיףהממשלהבישיבתשלאהחלטה-
א21טעיףלמינוייםמיקדמיתבדיקה-

לאישררההמובאיםאוהממשלהידיעלהנעשים
22טעיףבישיבתשלאמינויאישור-

הממשלה
23טעיףומועצותועדותמינוי-

14-10עמ'שריםועדות-'גפרק

הרכבןקבוערת,שריםועדרת-
24טעיףרטמכוירתיהן

25טעיףהשריםרעדרתרשימת-
26טעיףמשרתפותשריםועדרת-
27טעיףהרעדרתמזכירות-
28טעיףשריםועדותשלהירםטדר-
29טעיףרמקומןהועדהישיבותמועד-
30טעיףועדהראשושבי-
31טעיףבישיברתןיהמנ-
32טעיףשרבפעילרתהכרוכההצעה-

אחרשראראיצר
33טעיףלדירןהנרשאים-
34טעיףהדירןטדר-
35טעיףהצבערת-
36טעיףרעדהבישיבתשלאהחלטה-
37טעיףרעדההחלטתעלערר-
38טעיףבעררדירן-
39סעיףמשנהועדרת-



חירוםלשעתותקנותחירוםמצב-יז'פרק
חירוםמצבהכריזת-
חירוםשעתתקנות-

22-21עמ'

2

הוראות-בסחוןלעניניהשריםועדת-ד'פרק
16-15עמ'מיוחדות

40טעיףכללי-
41טעיףהועדההרכב-
42טעיףהועדהודיוניהיוםטדר-
הועדההחלסותדין-

43טעיף
44טעיףלממשלהדיוןהעברת-

לרעדההממשלהמןנושאיםהעברת-ה'פרק
17-16עמילממשלהומועדה

על-פיליעדההצעההעברת-
45טעיףראש-הממשלההוראת

הממשלהלישיבתהצעההעברת-
46טעיףראש-הממשלההוראתעל-פי

לממשלהןוהדיהעברת-
47טעיףרעדההחלסתעל-פי-
48טעיףהממשלהעל-דעתביעדההכרעה-

20-17עמ'לחקיקהבהצערתסיפול-,ופרק

49טעיףחוקתיזכיר-
השרבידישלאחקיקהיייזום-

50טעיףהממונה
51טעיףחוקסירסת-
רהגשתהחרקהצעתניטרח-

52טעיףלכנטת
53טעיףבחקיקההליכיםעלייתור-

דחופה
54טעיףלכנטתחרקהצעתהגשת-
55טעיףחרקמהצעתחיזרה-
56טעיףחבר-כנטתשלחוקהצעת-
עלהרציפותדיןהחלת-

א56טעיףהצעת-חיק

57טעיף
58טעיף



ח'פרק

ט'פרק

י'פרק

ומינוילחו"לנטיעות-
ולשרים

לחוץ-לארץשרנטיעת-
בפועלהממשלהראש-
תיפקודאי-יכולת-

3

הממשלהלראשממלא-מקום

59טעיף
60טעיף
61טעיף

ןההחלטןתהדיוניםשלוטטנוגרמהפרוטוקול-
השריםועדותושלהממשלהשל

הממשלהדיונישלטטנוגרמה-
וההחלטותהדיוניםפרוטוקול-

שריםועדותושלהממשלהשל

ידיעותומטירתטודיות-
הממשלהישיבות-

טגורות-והועדות
טודיות-
בועדותדיוניםקביעת-

כטודייםשרים
הממשלהמ~כירבידיפרטום-
המשרדיםבידיפרטום-
ביצועןלשםהחלטותהעברת-
מהציבןרפניות-

ברשומותוהודעןתפירטומים-י"אפרק
דיןעל-פיןהודעותפרטומים-
אחריםוהודעותפרטומים-

והכנטתהממשלה-י"בפרק
מתאםשר-
בכנטתהודעות-
היוםטדרבדברהצעןת-

הכנטתישיבותשל
היוםלטדרהצעה-
שאילתות-
שרטגןשלתפקידו-
הממשלהחבריאחריות-

62טעיף

63טעיף

64טעיף
65טעיף

66טעיף
67טעיף
68טעיף
69טעיף
70טעיף

71טעיף
72טעיף

73טעיף
74טעיף

75טעיף
76טעיף
77טעיף
78טעיף
79טעיף

הממשלההחלטותביצועאחרמעקב-י"גפרק
מעקב-
בירורים-
דיווח-
חוקבהצעותמעקב-

80טעיף
81טעיף
82טעיף
83טעיף

23-22עמ'

24-23עמ'

26-24עמ'

26עמ'

28-27עמ'

28עמ'



טדר-היום

נושאים
וםהילטדר

ההצעההגשת

ההצעהתוכן

הכרוכההצעה
שרבפעולת
שראוהאוצר

אחר

4

הממשלהישיבותשלטדר-היום:א'פרק

הממשלה.ישיבותשלטדר-היוםאתיקבעהממשלהראש1.

נושאלהעלותהממשלהלראשלהציערשאיממשלהחברכל2.
לטדר-היום),נושא-(להלךהממשלהישיבתשללטדר-היום

להלך.המפורטהנוהלפיעל
שלהרגילהלישיבההיוםלטדרנושאלהעלאתהצעה(א)3.

משעהיאוחרלאהממשלהלמזכירבכתבתוגשהממשלה
הממשלה.ישיבתשלפניד'ביום12:00

דחיפותהמפאתאשרלטדר-היוםנושאלהעלאתהצעה(ב)
בהקדםתוגשלהגישה,השרבידיטיפקהיהלא

הכללתהעללהוריתאםיחליטהממשלהוראשהאפשרי,
הממשלה.שליומהבטדר

תכלול:-היוםלטדרהצעה4.
ההצעהניטח-החלטהמתבקשתואםהנושא,מהות(א)

לקבלה;מתבקשתשהממשלהלהחלטה
בה;הצורךואתההצעהרקעאתיריםהמטבהטברדברי(ב)
-כטפיתבהתחייבותאובהוצאהכרוכהכשההצעה(ג)

הךואםההתחייבותאוההוצאהטכוםעלהודעה
המאושר;בתקציבנכללות

בדבר;הנוגעיםהמשרדיםשלהערותאוהטתייגויות(ד)
המגיש.השרחתימת(ה)

אובהוצאהכרוכההיוםלטדרהצעההיתה(א)5.
המאושרבתקציבכלולותשאינןכטפיתבהתחייבות

המציעהשריבקשלהתחייב,להרשאהאולהוצאה
הדעתחוותהאוצר;שרשלחוות-דעתואתתחילה
ראשבפניתובאאשרהיום,לטדרבהצעהתפירט

טדרעלהנישאאתלהעמידאםיחליטוהואהממשלה
הממשלה.שלהיים

איאחרשרבפעולותכריכההיוםלטדרהצעההיתה(ב)
השריבואאחר,משרדשלטמכיתולתחיםנתין

כדיבדברהנוגעהשרעםבדבריםתחילההמציע
ייהערותיבכתב,ית-דעתיחיאוהטכמתילקבל

היים.לטדרבהצעהיפירטי



אמנותאישרור
בינלאומיות

.7פרטום
ברשומות

.8חריגה
מהככל

.9הנתונהטמכות
דיןעל-פי
שריםשניבידי

-יותראו
אי-הטכמה

5

או(א)קטניםבסעיפיםכאמורהמציעהשרנהגלא(ג)
שללחוות-דעתההצעהאתהממשלהמ~כיר(ב),יעביר

שההצעהכפניהענין,לפיהאחר,השראוהאוצרשר
עלהעלאתהבדברהממשלהראשלהחלטתתועבר

הממשכה.ישיבתשכטדר-היום
הממשכהמ~כירכפנייתבדברהנוגעהשרהשיבלא(ד)

הממשלה,ראששקבעאחרמועדתודאושבועייםתוד
ראשכדעלהחליטאםטדר-היום,עכההצעהתועמד

האמורלשרנשלחהשההצעההערהבתוספתהממשלה,
המועדתודהערותיואוחוות-דעתונתקבכוכאאולם

שנקבע.

אמנהאישרורבדברלהחלטההצעהלהגישהמבקששר(א)6.
קודםשבועייםהכנטתלמ~כיריעבירבינכאומית

ומעיקריההאמנהמנוסחעותקיםעשרהלפחות
כידיעתיביאםש~המנתעללעברית,המתורגמים

שרבהטכמתהמגיש,השרלדעתאם~ולתהכנטת,חברי
האמנהעותקיהמצאתנמנעתהמשפטים,ושרהחוץ

טודיות.אודחיפותמטעמילכנטת
לאחר(ב)

לעיכ
תועבר
החלטה

כאמורהכנטתלידיעתהאמנהעותקיהעברת
לעיכ,(א)בטעיףהנקובה~מןפרקובחכוף

הצעתהמגישהשרידיעלהממשלהכמ~כיר
האמנה.אישרורבענין

בתרגומהועיקריההאמנהנוטחיצורףההחלטהלהצעת
לעברית.

שרשלעמדותיהםיובאוההחלטהלהצעתההטברבדברי
הישראליבחיקשינוייםוכןהמשפטיםישרהחוץ

כאלה.ישאםהאמנה,מןהנובעים
אישרורבדברההחלטההצעתאתיעבירהממשלהמ~כיר
טדרעלויניחההממשלהחבריכללידיעתהאמנה
הממשלה.שליומה

כהעבירהממשכהכמ~כירלהוריתרשאיהממשלהראש(ג)
בהתאםוכפעולהממשכהלחבריההחכטההצעתאת

בתקנין.(ב)21לטעיף

אמנהתוגשחשיבותה,בשלכי,לקבוערשאיתהממשלה(ד)
כאישרורה.אוהכנטתלאישורגםפלונית

ברשומותפרטוםהמחייבתלהחכטה,הצעהלהעכותהמבקששר
אתגםההחכטההצעתעםיחדהממשלהלמ~כירותימציא

ברשומות.הפרטוםנוטח

מהוראותחריגההצורד,כפילהרשית,רשאיראש-הממשכה
מקצתן.איכילן,7עד3טעיפים

ואיןיותראישריםשניבידיהנתונהדיןעל-פיטמכות
מעמיתושביקשהשרהטמכית,להפעלתביניהםהסכמה

יביא-יוםשלושיםתידנענהולאמשותפתטמכותלהפעיל
הממשלה.ראשבפניהמחלוקתאת



המצאת
טדר-היום

לשרים

מיטפור
החומר

לטדר-היום

מועד
הישיבות
ומקומן

ניהול
הישיבות

הנושאים
לדיון

.10

.11

.12

.13

.14
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לישיבהטדר-היוםלוחאתיכיןהממשלהמ~כיר(א)
שבולנושאיםהנוגעהחומרואתהממשלהשלרגילה

הישיבה.לפנישעות48לפחותהשריםלכלויישלחם
(ב),3טעיףהוראתבושנתקיימהלטדר-היוםנושא(ב)

טדר-היוםללוחתוטפתהממשלהמ~כירלגביויכין
הממשלה.ישיבתממועדיאוחרלאלשריםשתימטר

הממשלה,שבטמכותבועדהאובממשלהדיוןבכל(ג)
לעיונםהמטמכיםיועמדוכתובים,מטמכיםשענינו

ראשקבעאםאלאבהם,הדיוןקיוםלפניהשריםשל
כד,ייעשהלאהדברכיהועדהיו"ראוהממשלה

הענין.דחיפותבגללאוהמטמכיםטודיותבגלל

יצויינולהםהנוטףהחומרוכללטדר-היוםנושאים
שלטדר-היוםללוחכנטפחיםויצורפוטידורייםבמטפרים

בלוחותגםאלהבמטפריהםויאו~כרוישיבה,אותה
הבאים.היוםטדר

הממשלהישיבות':בפרק

רגילותישיבות(א)
ישיבותבאולם

הממשלה.
לשבועאחתתתקיימנההממשלהשל

ראשיודיעעליוביוםהממשלה

מקוםבכלהממשלהשלישיבהלכנטרשאיראש-הממשלה(ב)
לשרים.תימטרכדעלוהודעהלו,שייראה~מןובכל

ישיבותבראשיישבהממשלהראש
בראשיישבהישיבה,מןהממשלה

ניהוללעניןיהיוולוהממשלה,
כיושב-ראשהממשלהלראשהנתונות

ראשבהיעדרהממשלה;
ראשלכדשקבעהשר

הטמכויותכלהישיבה,
הישיבה.

הממשלהבישיבות(א)
לדיוןלכןקודם
הועמדשלאנושא
אישרהממשלהראש

שהועמדונושאיםורקאדיידונו
א';בפרקכמפורטטדר-היום,על
אםאלאיידון,לאטדר-היום,על
ישיבה.באותהבולדוןהצורךאת

יטוד:לחוק39טעיףלפיהממשלהראשהחלטות(ב)
וירשמובישיבתההממשלהלידיעתיובאוהממשלה

מיוחדים,מטעמיםרשאי,הממשלהראשבפרוטוקול.
באמצעותהממשלהחברילידיעתהעניןאתלהביא
הטעונההחלטהלמעטכאמור,החלטותהממשלה.מ~כיר
ההודעה.מטירתעםלתוקפןיכנטוהכנטת,אישור



הדיוןטדר

שלאושאנ
נדון

טקירות
שרים

וסקירות
מדיניןת

ובסחןניןת

שאלות

משד
ןוהדי

הצבעות

7

הממשלה.בישיבותהדיוןטדראתיקבעהממשלהראש(א)15.

בנושאהדיוןאתלדחותהישיבהבעתשרביקש(ב)
אם~ולתשייקבע,אחרלמועדהדיוןיידחהמטויים,

האמורבנושאבדיוןלהמשידהממשלהראשהחליס
ישיבה.באותה

ןנדושלאושאנ16.
בטדרנכללשבן

אחרת.הממשלה
בממשלה

היום
חמישהבמשד

אלאימחק,
מהיוםחודשים

ראשהחליסאם

אתהממשלהלראשלהציעמשרלמנועכדיבמחיקהאין
היום.טדרעלמחדשהנושאהעלאת

עלשריםטקירותומנותמ~לעתיםיכלולטדר-היום(א)•17
משרדיהם.שלובעיותפעולותמדיניות,

הצורד,לפייימטרובסחוניותאומדיניותטקירות(ב)
בטדר-היום.נכללולאאםאףראש-הממשלה,באישור

שרסקירתעלדיוןשייערדלקבוערשאיראש-הממשלה(ג)
בסחונית.אומדיניתטקירהעלאומשרדן,על

בדבר,הנוגעלשרבכתבשאלהלהגישרשאישרכל(א)18.
השיבלאימים;חמישהתודהשאלהעלישיבוהשר
אתמניחהאינההתשובהאםאו~ה,מועדתודהשר

אתלהעבירהשואלהשררשאיהשואלשלדעתן
הנושאאםיחליסהממשלהוראשהממשלה,לראשהנושא
עלכנושאאוכשאלההממשלהבישיבתיועלה

תיענה.לאמראששפורטמהשאלהטדר-היום.
שאלההצגתלאשרהממשלהראשרשאידחופיםבמקרים(ב)

שלפנייבלבדהממשלה,בישיבתבדברהניגעלשר
בכתבהממשלהלראשהשאלההוגשההישיבהפתיחת
בדבר.הנוגעלשרנמטרממנהוהעתק

הממשלה.ישיבתטיוםלקראתיועלוהשריםשאלות(ג)

זמןואתפלוניבנושאהדיוןמשדאתיקבעהממשלהראש19.
נושא.באיתולשריםשיוקצההדיבור

שריםשלושהבהתמכושלאהצעהעלהצבעהתיערדלא(א)20.
אחרת.הממשלהראשהורהאםאלאהמציע,לשרבנוטף

עליהשנערכההצעה(ב)
בהצבעה,המשתתפים

שלקולותברובתתקבלהצבעה
במנין.באיםאינםכשהנמנעים

ראשיכריעשווה,ונגדבעדהמצביעיםמטפרהיה(ג)
לחוק(ד')39לטעיף(בהתאםהנוטףבקולוהממשלה

.הממשלה)יטוד:



החלטה
בישיבתשלא

הממשלה
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א.21מקדמיתבדיקה
למינייים

על-ידיהנעשים
איהממשלה

המיבאים
לאישירה

8

בשעתממשלהמישיבתשנעדרבישראלהנמצאשר(ד)
ההצעהעללהצביערשאיפלינית,בהצעהההצבעה
הממשלה.(*)למ~כירמראשהידעהבמטירת

הנמצאשר(ה)
אתהממלא

הרשאהאי
עלתחיל

ההצבעה.

השרבאמצעיתלהצביערשאילארץ,בחיץ
רשיתקיבלהמקיםשממלאיבלבדמקימי,
כאמיר,הרשאהבאיןלהצביע.כללית

אתמקימיממלאעםלתאםהאחרייתהשר

שלדחיפההחלטהבקבלתצירדראש-הממשלהראה(א)
להביאהממשלהלמ~כירלהיריתהיארשאיהממשלה,

ילשאילבישראל,הנמצאיםהשריםבפניההצעהניטח
הנישאכיהשריםאחדביקשלהצעה;עמדתםמהאיתם

המישאלעל-פיביייכרעלאהממשלה,בישיבתיידין
מןכיראש-הממשלההחליטאםאלאבעל-פה,

כאמיר.מישאלשלבדרדבהצעהלהכריעההכרח
שלרגילההחלטהבקבלתצירדראש-הממשלהראה(ב)

למזכירלהיריתהיארשאיבישיבתה,שלאהממשלה
בכתבתשיבתםילבקשהשריםאלבכתבלפניתהממשלה

תידההצעהלעניןשרהשיבלאלהצעה.עמדתםעל
לאשבחרכמיאיתייראיאליי,הפניהמייםשביע

יידיןהנישאכיהשריםאחדביקשבהצבעה;להשתתף
התשיביתעל-פיביייכרעלאהממשלה,בישיבת

בכתב.

בישיבתהצבעהכדיןדינןהשרים,שלתשיביתיהם(ג)
הממשלה.

לא(ד)
קטן

חברי
באים

טעיףלפיבמישאלשריםאישרלהשיגהיהניתן
ריבבהתמכיאםכמתקבלתההצעהתיחשב(א),

אינםכשהנמנעיםבישראל,הנמצאיםהממשלה
במנין·

לאישירההמיבאאיהממשלהידיעלהנעשהמינייכלא)
לדייןייבאבטרםמקדמיתבדיקהשלהלידיעביר

בממשלה.
המקדמיתהבדיקה

להלןהמפירטית
הייעדיתאחתבאמצעיתתיעשה

להלן:ב'בטעיףלאמירבהתאםאי
ב18טעיףמכחהפיעלתמיניייםלבדיקתהייעדה)1

הממשלתיית;החבריתלחיקא60יטעיף
המדינה;שיריתנציבבראשיתהמיניייםיעדת)2
בכירים.מיניייםלעניןהמייעצתהייעדה)3

הייעדית,לאחתמקדמיתלבדיקההמיניייםהעברת
המינייייזםהשרידיעלתיעשההענין,לפיהכל
הממשלה.למ~כירהחלטההצעתהיגשהבטרםעיד

הנחיתראהאחרשרשלהממלא-מקימישרשלהצבעתילגבי(*)
)21.481מט.(הנחיה1.12.85מייםלממשלההמשפטיהייעץ



מינויאישור
בישיבתשלא

הממשלה
.22
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באחתכלולהאינההמקדמיתבדיקתםאשרמינוייםב}
בטרםמקדמיתבדיקהיעברולעיל,הנקובותהמטגרות

היו~םהמשרדשלפנימיתבמטגרתבממשלהבהםדיון
המינוי.את

השרבאחריותתהיההבדיקה
שלהמשפטיהיועץובאמצעות

לממשלה.המשפטיהיועץהנחיית
המינויאתהמציע

לפיהיו~ם,המשרד

חוותאתהממשלהחברילידיעתיביאהממשלהמ~כירג}
בטעיףהנ~כרותהוועדותאחתידיעלשגובשההדעת

בהתאםשגובשההמשרדיתהדעתחוותאתאולעילא'
לעיל.ב'לטעיף

אוהממשלהידיעלהנעשיםהמינוייםיובאוככללד}
יאוחרלאהממשלהחברילידיעתלאישורההמובאים

בנטיבותואולםבממשלה.הדיוןלפניימיםמ-ו
הממשלה,ראשהצעתפיעלהממשלה,רשאיתמיוחדות
ימיםוחלפוטרםאםגםבמינויבדיוןלהחליט
ובלבדהממשלהלידיעתהמינוידברהובאשבומהיום
ה~מןפרקמקיצורהטתייגלאהממשלהמחברישאיש

לאישורמינוייובאלאמקרהובכלהימים,ושל
שהובאמא~שעות48לפחותחלפואםאלאהממשלה,
הממשלה.חברילידיעת

אחראיבטחוני,הכשרבקבלתכרוךהמינויהיהה}
הצעתהעברתלפניההכשראתלקבלהיו~םהמשרד

הממשלה.למ~כירההחלטה

לאישורהובאשלאממשלההחלטתהמחייבמינויא}
בדרךשיאושריכולדלעילא21טעיףלפיהממשלה
להלן:הקבועה

השר
בדבר
וכל

מיום

ההצעהאתיעבירהמינויביצועעלהממונה
השריםלכלהממשלה,מ~כירבאמצעותהמינוי,

שבועייםתוךבכתבממנהלהטתייגרשאישר
אליו.שהועברה

המינויבדברההצעהתועברהטתייגות,הוגשה
-אופעולתה,בתחוםהואשהנושאהשריםלוועדת

-הממשלהראשובאישורהמטתייג,השרבקשתלפי
לממשלה.

תצורףונדחתה,הוגשהאוהטתייגות,הוגשהלא
הממשלה,החלטותשללפרוטוקולהמינויבדברההצעה
הוגשהבישיבתה;הממשלההחלטתכדיןודינה

השריםועדתהחלטתתצורףונתקבלה,הטתייגות
החלטתכדיןודינההממשלה,החלטותשללפרוטוקול

בישיבתה.הממשלה
שלגביולמשרהמינויעלתחוללא~הטעיףהוראת
הממשלה.בידישיעשהבחיקוקנקבע



מינוי
ועדות

ומועצות

שריםועדות
הרכבןקבועות,

וסמכויותיהן
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יחולוא21בסעיףהמפורטיםהמקדמיתהבדיקההליכיב)
בסעיףהנקובלנוהלבהתאםהנעשיםמינוייםעלגם

-זה.

למנותהשהוסמךמועצהאוועדהלמנותהבאשר(א)
ועדהבינמשרדית,ועדהלמנותאוחיקוקעל-פי

-להלןייקרא(לכולןציבוריתמועצהאוציבורית
המתמניתמועצהאוועדהלמעט-מועצה)אוועדה

אוטכנילעניןאובלבדמשרדובתחוםהנמצאלענין
הממשלהמ-זכירבאמצעותהצעתואתימציא-מקצועי

לאישורלהביאהישאםיחליטוהואלראש-הממשלה,
מתאימהשריםועדתשללאישורהאובישיבתההממשלה

(ה).עדקטנים(ב)בסעיפיםכאמורבהלנהוגאו
המינויהצעתאתלהביאשלאהממשלהראשהחליט(ב)

יעבירשרים,ועדתשלאוהממשלהשללאישורה
רשאישרוכלהשריםלכלההצעהאתהממשלהמ-זכיר

שהועברהמיוםשבועייםתוךבכתבממנהלהסתייג
אליו.

בועדתלדיוןהמינויהצעתתועברהסתייגות,הוגשה(ג)
המסתייג,השרבקשתלפי-אובדבר,הנוגעתשרים

לממשלה.-הממשלהראשובאישור
תצורףונדחתה,הוגשהאוהסתייגות,הוגשהלא(ד)

ודינההממשלה,החלטותשללפרוטוקולהמינויהצעת
הסתייגותהוגשהבישיבתה;הממשלההחלטתכדין

השריםועדתהחלטתתצורףשרים,בועדתוהתקבלה,
החלטתכדיןודינההממשלה,החלטותשללפרוטוקול

בישיבתה.הממשלה
אתקבעהולאמועצהאוועדהמינויהממשלהאישרה(ה)

חברירשימתאתהממנההשרימציאהאישי,הרכבה
הממשלה,למ-זכירלמנותםבאשהואהמועצהאוהועדה

(ד).עד(ב)קטניםבסעיפיםכאמורלגביהוינהגו
אןהועדהחברירשימתאתלשנותהממנההשר)ו(

השינויעליודיעכאמור,אושרשהרכבה
בסעיפיםכאמורוינהגוהממשלהלמ-זכיר

(ה).עד(ב)

ביקש
מועצה
המוצע
קטנים

שריםועדותג':פרק

או-זמניותקבועות,שריםועדותימנההממשלהראשא)
הרכבן.אתיקבעוהואימיםמסוילעניינים



ועדותרשימת
השרים

ועדות

שרים
משותפות

מ~כירות
הוועדות

טדר-היום
ועדותשל

שרים

מועד
ישיבות
הועדה

ומקומן

יושב-ראש
ועדה
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טמכויותיהןאתתקבעהממשלהב)
טטטוטוריותשריםועדות
שלהפעולהתחומיבדין.
הממשלהבפניהמלצותלהביא

הממשלה.

למעטשרים,ועדותשל
קבועותשטמכויותיהן

שתפקידןהשריםועדות
ראשעל-ידיייקבעו-

לגביאומטוייםענייןלגבילקבוערשאיתהממשלהג)
תהיינהשריםועדתשלהחלטותיהכיענייניםטוג

הממשלה"."על-דעת
השריםועדותשלהרכבןעליודיעהממשלהראשד)

אוהממשלהלידיעתטמכויותיהןהגדרתאתויביא
העניין.לפי-לאישרורה

ועדותלרבותטוגיהן,לכלהשריםועדותרשימת
לתקנוןבנטפחיהיושבטמכותןוהנושאיםטטטוטוריות

לעת.מעתשיעודכן

בקשתלפיאושרים,ועדותשתישליושבי-הראשדעתעל
שתישלמשותפתישיבהשתקוייםיכולהממשלה,ראש

הוועדות.לשתימשותפתמשנהועדתשתוקםאוהוועדות

השרים.ועדותשלהמ~כירותאתירכ~הממשלהמ~כיר

בדרדויוכןייקבעהשריםועדותישיבותשלטדר-היום
ויחולוהממשלהלישיבותהיוםטדראתומכיניםשקובעים

לתקנון,15טעיףהוראותוכןא'פרקהוראותעליו
המחוייבים.בשינויים

בידיייקבעושריםועדתשלכינוטהומקוםמועד(א)
ועדותישיבותתתקיימנהבדרד-כללשלה;יושב-הראש

הממשלה.במ~כירותקבוע,במועדהשרים
יו~מן-השריםבועדתחברשרשלמקוםהממלאשר(ב)

שריםועדותלקבוערשאיהממשלהראשהשרים.לועדת
מקום.ממלאשריו~מןלאשבהן

שרים.ועדתלכליושב-ראשיקבעהממשלהראש(א)
הממשלה),יטוד:לחוק)6(א)(39מטעיף(כמשתמע

בחוק.נקבעשלההראששיושבטטטוטוריתועדהלמעט
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שיראהאימתכלועדהכלבראשיישבהממשלהראש(ב)
לשבתשלאהחליטאםאלאבישיבותיה,להשתתףצורד

בראשה.
הוארשאישרים,ועדתראשכיושבהממשלהראשמכהן(ג)

ביןהשריםועדתראשכיושבבמקומושישבשרלמנות
מטויימת.לישיבהוביןכללבדרד

חברימביןשרלמנותרשאישריםועדתיושב-ראש(ד)
לישיבההשריםועדתיושב-ראשמקוםכממלאהועדה

ממנה.לחלקאומטויימת

המנין
בישיבות

ובלבדמשתתפים,מטפרבכליהיוהשריםועדותישיבות31.
מקומו.ממלאאוהועדהיושב-ראשבהשהשתתף

•32הכרוכההצעה
שרבפעולות

שראוהאוצר
אחר

אובהוצאהכרוכהשריםועדתלהחלטתהצעההיתה(א)
המאושרבתקציבכלולותשאינןכטפיתבהתחייבות

כאמורבנושאינהגולהתחייב,להרשאהאולהוצאה
הועדה.לישיבתיו~מןהאוצרושרלעיל5בטעיף

שרבפעולותכרוכהשריםועדתלהחלטתהצעההיתה(ב)
שבהלישיבההאחרהשריו~מןבועדה,חברשאינואחר

בהצעה.להחליטמבקשים

הנושאים
לדיון

עללכןקודםשהועמדונושאיםאדיידונושריםבוועדות(א).33
עלהועמדשלאנושא;28בטעיףכאמורטדר-היום
מנעודחיפותואוטודיותואםאלאיידוןלאטדר-היום

אתאישרוהיושב-ראשהועדה,בטדר-יוםמראשהכללתואת
ישיבה.באותהבולדוןהצורד

יועלהשריםועדתבאי~ויקבעוהממשלהאוהממשלהראש(ב)
ראששרים.ועדותשתישלעיטוקןלתחוםהשיידנושא

יחדהשריםועדותשתיכנוטעללהורותרשאיהממשלה
שיקבע.כפיהראשמיושביאחדשלבראשותו

טדר
הדיון

הועדה.בישיבותהדיוןטדראתיקבעהועדהיושב-ראש(א)•34
-מטוייםבנושאהדיוןאתלדחותהישיבהבעתשרביקש(ב)

החליטאםזולתשייקבע,אחרלמועדהדיוןיידחה
באותההאמורבנושאבדיוןלהמשידהועדהיושב-ראש

ישיבה.



הצבעית

החלטה
שלא

בישיבת
יעדה
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עליהשנערכה35.
המשתתפיםשל

בריבתתקבלשרים,ביעדתהצבעה(א)
באיםאינםכשהנמנעיםבהצבעה,

הצעה
קילית

במנין·
ההצבעהבשעתרעדהמישיבתשנעדרבישראלהנמצאשר(ב)

הרדעהבמסירתההצעהעללהצביערשאיפלרנית,בהצעה
הרעדה.למ~כירהצבעתרעלמראש

הצבעתכדיןדינה-שריםברעדתשרמקרםממלאהצבעת(ג)
בממשלה.שרמקרםממלא

ההצעהתיחשבשררה,רנגדבעדהמצביעיםמספרהיה(ד)
כנדחית.

שלדחרפההחלטהבקבלתצררדהשריםרעדתירשב-ראשראה(א).36
נרסחאתלהביאהממשלהלמ~כירלהרררתהרארשאיהרעדה,
מהארתםרלשארלבישראלהנמצאיםהשריםבפניההצעה
בישיבתיידרןהנרשאכיהשריםאחדביקשלהצעה;עמדתם

אםאלאבעל-פה,המישאלעל-פיברירכרעלאהרעדה,
שלהמירחדתדחיפרתהבשלכיהרעדהירשב-ראשהחליט
כאמרר.מישאלבדרדבהלהכריעההכרחמןההצעה

שלרגילההחלטהבקבלתצררדהשריםרעדתירשב-ראשראה(ב)
הממשלהלמ~כירלהרררתהרארשאיבישיבתה,שלאהרעדה
עלבכתבתשרבתםרלבקשהרעדהחבריאלבכתבלפנרת
תרדההצעהלעניןשרהשיבלאלהצעת-ההחלטה;עמדתם
שלאשבחרכמיארתריראראליר,הפניהמירםשברע

יידרןהנרשאכיהשריםאחדביקשבהצבעה;להשתתף
ברירכרעאםהרעדהירשב-ראשיחליטהרעדה,בישיבת
בכתב.התשרברתפיעלארהרעדהבישיבת

הימנערתם,עלהמרדיעיםתשרברתלרברתהשרים,תשרברת(ג)
הרעדה.בישיבתהצבעהכדיןדינן

לפיבעל-פהבמישאלשריםארשרלהשיגהיהניתןלא(ד)
ררבבהתמכןאםכמתקבלתההצעהתיחשב(א),קטןסעיף
אינםכשהנמנעיםבישראל,הנמצאיםהשריםיעדתחברי
במנין.באים
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ערר
החלטתעל

ןעדה
שרכל(א)37.

החלטה
שנשלחה
תןד

למעטשרים,ןעדתשלהחלטהעלבכתבלערוררשאי
מיןםשבןעייםתןדהממשלה,על-דעתשנתקבלה

הממשלהבמ~כירןתהנשמרןתהחלטןתןלעניןאלין,
ההחלטה.עלההןדעהאליןשנשלחהמהיןםשבןעיים

שריםןעדןתשלהחלטןתעליחןלןלא~הטעיףהןראןת
חןק.פיעלייחןדיתטמכןתבעלןתטטטןטןריןת

הןעדההחלטתדיןהאמןרה,התקןפהכדיתןדעררהןגשלא(ב)
שללפרןטןקןלתצןרףןהיאבישיבתההממשלההחלטתכדין

הממשלה.החלטןת

בקשתכפיאןהשריםבןעדתהעניןיידןןערר,הןגש(א).38דיןן
בממשלה.-העןררבערר

הממשלה,ראשבתחילה;עררןאתינמקהעןררהשר(ב)
ישיבהענין,לפיבדבר,הנןגעהשראןהןעדהיןשב-ראש

לכאבעררתצביעהענין,כפיהןעדה,אןהממשלהלערר.
נןטף.דיןן

בןעדהלדיןןח~רהעל-ידהןהןעברלממשלהשהןגשערר(ג)
הממשלה.על-דעתהשריםןעדתעליןתחליט

הממשלההחלטתכדיןהןעדההחלטתדיןןנדחה,עררהןגש(ד)
הממשלה.החכטןתשללפרןטןקןלתצןרףוהיאבישיבתה

החלטתכדיןבעררהןןעדההחלטתדיןןנתקבל,עררהןגש(ה)
החכטותשללפרןטןקולתצןרףןהיאבישיבתההממשלה

הממשלה.

ןעדןת
משנה

תחליטןהיאמשנהועדןתעל-ידילפעולרשאיתשריםןעדת(א)•39
ןטמכןיותיהן.הרכבןעכ

אםאףבהטכמתן,שר,לןעדת-משנהלצרףרשאיתשריםןעדת(ב)
הןעדהיןשב-ראשעכ-כדיןדיע-כןעשתהבה;חבראינן

לממשלה.
,37עד-31ן(ג)-(ד)29,30עד27טעיפיםהןראןת(ג)

משנה.ןעדתעלהמחןייבים,בשינןייםיחןלן,
בןעדתהעניןיידןןמשנה,ןעדתהחלטתעלעררהןגש(ד)

ערר,הןגשלאבממשלה;-העןררבקשתלפי-אןהשרים,
החכטתכדיןהמשנהןעדתהחלטתדיןןנדחה,הןגשאן

החכטןתשללפרןטןקןלתצןרףןהיאבישיבתההממשלה
בעררהשריםןעדתהחלטתדיןןנתקבל,עררהןגשהממשלה.

שללפרןטןקןלתצןרףןהיאבישיבתה,הממשלההחלטתכדין
הממשלה.החכטןת
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הוראות-לאומיבסחוןלעניניהשריםועדתד':פרק
מיוחדות

ועדתשלועבודתהישיבותיהטדריעליחולו~התקנוןהוראות•40כללי
כשאיןהועדה),-~הבפרק(להלןלאומיבסחוןלעניניהשרים
הנדון.לעניןמיוחדתהוראה~הבפרק

הרכב
הועדה

בסחוןלענינישריםועדתבהתפעלהממשלה,משנתכוננה(א)•41
הבסחון,שרראש,יושב-הממשלהראששהרכבה:לאומי

האוצר.ושרהפניםלבסחוןהשרהחוץ,שרהמשפסים,שר
חבריםלהוטיףהממשלהראשהצעתלפירשאית,הממשלה
תשעה.עליעלהלאהועדהחברישמטפרובלבדלועדה

הממשלה).יטוד:לחוק)1(א39טעיף(על-פי
שלנושאיםבממשלהלדיוןלהביארשאיהממשלהראש(ב)

לאומי.בסחוןעניני
יטוד:לחוק44טעיףהוראותיחולואלהדיוניםעל

בישיבה.כדעליודיעהממשלהוראשהממשלה

•42טדר-הירם
ודיוני
הרעדה

ביןבהם,תדרןשהועדההנושאיםאתיקבעהממשלהראש(א)
הרעדה.חברפנייתעל-פיוביןביו~מתו

החלסתלפיאלאיופץלאהועדהדיונילקראתבכתבחומר(ב)
הממשלה.ראש

טודייםהםרהחלסותיה,דיוניההועדה,ישיבותמועדי(ג)
66עד64טעיפיםהרראותאטור;פרטומםאווגילויים

ישיבותמרעדילעניןגםהמחוייבים,בשינוייםיחולו,
הועדה.

דיונישלגרמה)טסנו(להלןמילוליפרוסוקוליירשם(ד)
רשאי,שרוכלהועדההחלסרתשלופרוסוקולהועדה

כאמררההחלסותבפרוסוקוללעייןהממשלה,ראשבאישור
(ד).62בטעיף

ופרוסוקולביותר"כ"טרדיתטורגהועדהשלהטסנוגרמה(ה)
-"טודי"אוביותר""טודייטווגהועדהשלההחלסות

אחרת.הממשלהראשקבעאםאלאהענין,לפי
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דין
החלטות
הועדה

לאהןאדבישיבתה,הממשלההחלטותכדיןדינןהועדה,החלטות•43
ולאלשריםיישלחוולאהממשלההחלטותלפרוטוקוליצורפו

ערר.עליהןיוגש

העברת
ןודי

לממשלה
לדיוןהבאתועללהחליטהממשלהראשרשאיבועדה,נושאנדון.44

לידיעתה.אובממשלה

העברת
לועדההצעה

הוראתפיעל
הממשלהראש

.45

•46העברת
הצעה

לישיבת
פיעלהממשלה
ראשהוראת

הממשלה

.47העברת
הדיון

עללממשלה
החלטתפי

ועדה

לועדההממשלהמןנושאיםהעברתה':פרק
לממשלהומועדה

ראשרשאיהממשלה,ישיבתשלהיוםלסדרהצעההוגשה
ההצעההעברתעללהורותהממשלהישיבתלפניהממשלה
לפנימוקדםבירורלשםאםהשרים,מועדותבאחתלדיון
החלטה.לשםואםבממשלהדיון

ראשרשאיועדה,ישיבתשלהיוםלסדרהצעההוגשה
הממשלה.ישיבתשליומהלסדרהעברתהעללהורותהממשלה

ראשבאישורלהחליט,הועדהרשאיתבועדה,נושאנדון
בממשלה.לדיוןהבאתועלהממשלה,



•48הכרעה
עלבועדה

הממשלהדעת

-תזכיר
חוק

•50ייזום
שלאחקיקה

השרבידי
הממונה

17

ועדהלהחלטתפלונינושאלמטורעתבכלרשאיתהממשלה(א)
הממשלההחלטתכדיןהועדההחלטתדיןהממשלה;דעתעל

הממשלה.החלטותשללפרוטוקולתצורףוהיאבישיבתה

לועדתלהעברהניתנתאינהזהטעיףלפיועדהטמכות(ב)
משנה.

לחקיקהבהצעותטיפולו':פרק

יפיץטמכותו,לתחוםהנוגעתבחקיקהצורדהרואהשר(א)•49
משרדשקבעונוהלמתכונתלפיבוויטפלתזכיר-חוק

מיהוטפקנתעוררהמקובל).הנוהל(להלןהמשפטים
הממשלה.ראשבדבריכריע-המוטמדהשר

לתזכיר-החוקהשריםהטתייגויותלקבלתהזמןשעברלאחר(ב)
לאישורהחוק,הצעתאתהשריביאהמקובל,הנוהללפי

•51בסעיףכאמור

הנוגעתבחקיקהצורדהרואההיוזם)השר(להלןשר(א)
יבואהממונה),השר-(להלןאחרשרשלטמכותולתחום

הממונה.השרעםבדברים
שיוצעו,יופץהחוקעקרונותעלהשריםשניהטכימו(ב)

או,הממונההשרבידיהמקובל,הנוהללפיתזכיר-החוק,
היוזם.השרבידי-לכדהטכימוהשריםשניאם

השררשאי(ב),קטןבטעיףכאמורהשריםשניהסכימולא(ג)
שלאוהממשלהשללטדר-היוםהצעתואתלהציעהיוזם
לדיוןסמכויותיה,בתחוםההצעהשנושאהשריםועדת

עקרוני.
שלהצעתואתעקרונית,השרים,ועדתאוהממשלה,קיבלה(ד)

אםאו,הממונההשרבידיתזכיר-חוקיופץהיוזם,השר
היוזם.השרבידי-לכדהסכימוהשריםשני



סיוסת-
חוק

ניטוח
חוקהצעת

והגשתה
לכנטת

עלויתור
הליכים
בחקיקה
דחופה
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אתותכלולאותההמגישהשרבידיחתומהתהיהסיוסת-חוק(א)•51
בו,והצורךמסרותיוהוראותיו,עיקריהמוצע,החוקשם

תקןעלהמדינה,תקציבעלהקיים,החוקעלוהשפעתו
אותושלהמינהליההיבסועלביצועועלשימונההמשרד
החוקנוטחאתתכלולוכןאחרים,ורשויותומשרדיםמשרד

לממשלההמשפסיליועץאםיצוייןוסת-חוקבסיהמוצע;
במשרדהתקציביםעללממונהואםלסיוסאמשפסיותהערות
הטתייגויותבהויפורסולסיוסא,תקציביותהערותהאוצר

הוגשו.אםשרים,של

הממשלה,כירtלמאותההמגישהשרמאתתישלחסיוסת-חוק(ב)
השרים,יתרלכלממנההעתקיםיעבירהממשלהכירtומ

שירותלנציבישראל,בנקלנגידלממשלה,המשפסיליועץ
המשפסייםליועציםבאוצר,התקציביםעללממונההמדינה,

המדינההכנטותלמינהלהמשפסיליועץהממשלה,משרדישל
המדינה.מבקרלמשרדהמשפסיוליועץהאוצרבמשרד

השריםבועדתלדיוןסיוסת-החוקאתיביאהממשלהכירtמ(ג)
החוק.ואכיפתחקיקהלעניני

בהצעת-החלסהשדניםבדרךוסת-החוקבסיתדוןהשריםועדת(ד)
אוהטתייגות,שהגישוהשריםו-גי;ב'הפרקיםלפי

לדיון.מנוtיונציגיהם,

בובדיוןהפטקהשחלהאווסת-חוקבסיבדיוןהוחללא(ה)
אםשהגישההשראתהממשלהכירtמישאלשנתיים,במשך
מעוניןאינוכיהשרהודיעלאו;אםבהצעהמעוניןהוא
טדר-היום.מעלההצעהתוטר-בה

חקיקהלעניניהשריםועדתשאישרהסיוסת-חוקיטודעל(א)52.
חוק.הצעתהמשפסיםבמשרדתנוטחהחוק,ואכיפת

(א),קסןבטעיףכאמורהמשפסיםבמשרדשנוטחהחוקהצעת(ב)
כמאושרתויראוההממשלההחלסותשללפרוסוקולתצורף

הממשלה.על-ידי

עללוותרהיארשאיתדחופה,בחקיקהצורךהממשלהראתה.53
בו,והדיוןסיוסת-חוקהגשתכיר-חוק,tתהגשתשלההליכים

כאמור,הממשלהויתרהאלה;מהליכיםחלקאוחוק,הצעתניטוח
עללאשרשתקבע,שריםאושרעםיחדהמשפסים,שראתתטמיך
לכנטת.הגשתולשםחוקהצעתנוטחדעתה



הגשת
הצעת-חוק

לכנטת

רהtח
חוקמהצעת

הצעת
שלחוק
הכנטתחבר

חוק(הצעת
פרטית)
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כירtמיגישנהעל-דעתה,אובממשלהשאושרהחוקהצעת(א).54
לכנטת.בשמה,הממשלה,

בידיאוהממונה,השרבידיהכנטתבפניתובאחוקהצעת(ב)
השרורשאילכך,השרהטמיכואםבמשרדושרטגן

אומטעמוהחוקהצעתאתלהביאאחרשרלבקשהממונה
כאמור.שיביאהאחרשרלקבועלבקש

החוקביצועעלהממונההשרבקשתלפיהממשלה,כירtמ(ג)
ואכיפתחקיקהלעניניהשריםועדתראשיושבבהטכמת

הכנטתועדתכיהממשלהבשםלבקשמוטמךיהיההחוק
(ג)113טעיףלפיבהצעת-החוקהדיוןהקדמתעלתחליט

הכנטת.לתקנון

רתהtחבדברהכנטתלתקנון132טעיףלפיהודעהמטירת(א)•55
ועדתהחלטתטעונהלכנטת,שהגישהחוקמהצעתהממשלהשל

עלבנושאתחליטאשרהחוק,ואכיפתחקיקהלעניניהשרים
הממשלה.דעת

טעיףלפישההודעהיכולדיחוי,טובליםשאינםבמקרים(ב)
החוקהצעתאתשהביאהשרהחלטתעל-פיתימטר(א)קטן

השריםועדתראשויושבהממשלהראשבהטכמתלכנטת
הממשלה.על-דעתהחוקואכיפתחקיקהלעניני

רתtמהחהממשלהרתtחלעניןגםיחולוהtטעיףהוראות(ג)
הכנטת.לתקנון133בטעיףכאמורחוק,הצעת

שלחוקהצעתהממשלהכירותtלמהכנטתכירותtמהעבירה(א).56
כירtמיעבירנהפרטית"),חוק"הצעת(להלן:הכנטתחבר

בתחוםהואהפרטיתהצעת-החוקשנושאהשראלהממשלה
שארלכליעבירממנהוהעתקהערותיוקבלתלשםפעולתו,
כירותtלמבכתבתימטרנהתהיינה,אםההערות,השרים;
הפרטיתהצעת-החוקהעברתמיוםשבועייםתוךהממשלה
המשפטים.שראליועברוההערותהעתקלשרים;

בהצעןתתדוןהחוקואכיפתחקיקהלעניני(ב)
הכנטת.במליאתלדיוןמועדנקבעשלגביהן

השריםועדת
פרטיןתחוק

שריםביןחילוקי-דעותנתגלעןאםאושר,בקשתעל-פי(ג)
עלהפרטיתהצעת-החוקאתהמשפטיםשריעלהשונים,

חקיקהלעניניהשריםועדתשלאוהממשלה,שלטדר-יומה
השריםועדתהחלטתמוטכמת;עמדהלקביעתהחוק,ואכיפת

הממשלה.על-דעתתהיה



א.56
דיןהחלת

הרציפות
הצעתעל

חוק
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קבעהבטרםהכנטתבמליאתלדיוןשתובאפרטיתהצעת-חוק(ד)
הממשלהעמדתתהיהכנדרש,עמדההשריםועדתלגביה
טמכותו,בתחוםהיאהחוקשהצעתהשרלהתנגד.-לגביה
בכנטת.~ועמדהיציג

שבוה~מןתיאוםהכנטתבתקנון135טעיףלענין(ה)
עברשטרםהפרטית,החוקבהצעתהמוקדםהדייןיתקיים

הממשלה,מ~כיריתבידיייעשהלכנטת,הגשתהמייםחידש
המשפטים.שרבאישיר

עללערורשררשאיבתקנין,37בטעיףהאמיראףעל(ו)
תודהחוק,ואכיפתחקיקהלעניניהשריםועדתהחלטת
המשפטיםשריעלהערר,הוגשההחלטה.מיוםימיםשבוע

אםאלאהשרים,בועדתמחדשלדיוןהפרטיתהחיקהצעתאת
בממשלה.יתקייםבעררהדיוןכיהעוררהשרביקש
החוקלהצעתלהתנגדהממשלהעמדתתהיהכאמור,עררהוגש

בערר.החלטההתקבלהלאעודכלהפרטית,
-שווהחוקלהצעתולהתנגדלתמודהמצביעיםמטפרהיה(~)

להתנגד.לגביההממשלהעמדתתהיה
עמדתאתהכנטתבפנילהביאחייבבדבר,הנוגעהשר(ח)

בהחלטתשנקבעהכפיפרטית,חוקהצעתלגביהממשלה
הדיוניםבעתהממשלהמשרדיאתתחייב~ועמדההממשלה.
הכנטת.בועדות

לחוק1טעיףלפיהצעת-חוק,עלרציפיתדיןלהחילשרהצעת
ועדההודעתוכן,-1993התשנ"גחוק,בהצעותהדיוןרציפות

על-ידייועברוהרציפותלחוק4טעיףלפיהכנטתמוועדות
הממשלה.חברילכלהממשלהמ~כיר
השריםועדת

בכלבהודעה
הממשלה.

לעניני
ההקדם,

אובהצעהתדוןהחוקואכיפת
על-דעתלגביההממשלהעמדתאת

חקיקה
ותקבע

עלרציפותדיןהחלתתבקשהממשלהכיהועדההחליטה
השרכדעליודיעהרציפות,לחוק1טעיףעל-פיהצעת-חוק,

הכנטת.במליאתהשריםועדתיו"ראובדברהנוגע
הרציפותלחוק4טעיףלפיועדהשלהודעהלגביהממשלהעמדת

בדבר.הנוגעולשרלועדהתועבר
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חירוסכשעתותקנותחירוסמצבזי:פרק

•57מצבהכריזת
(טעיףחירום

יטוד:בחוק49
הממשלה)

הכנטת.בידיהיאחירוםמצבעללהכרייזהטמכותככלל,(א)
דחיפותושעקבחירוםשלמצבבמדינהשקייםהממשלהראתה(ב)

לכנטשניתןלפניעודחירוםמצבעללהכרייזישהענין
שלתוקפהחירום;מצבעללהכרייזהיארשאיתהכנטת,את

לאאםנתינתה,מיוםימיםשבעהכעבוריפקעההכריזה
שלבהחלטההכנטת,על-ידילכןקודםבוטלהאואושרה

לחיזורהממשלהרשאיתהכנטת,התכנטהלאחבריה.רוב
יזה.קטןבטעיףכאמורחירוםמצבעלולהכרייז

מצבעלהממשלהאוהכנטתהכריזות)ג(
מצבעלהכריזהלפרטםניתןלאברשומות;

אחרת,מתאימהבדרךההכריזהתפורטם
כן.לעשותיהיהכשניתןמידברשומות

יפורטמוחירום
ברשומות,חירום

שתפורטםובלבד

הודעהחירום;מצבעלהכריזהלבטלעתבכלרשאית,הכנטתכד)
ברשומות.תפורטםהביטולעל

תקנות
שעת

חירום
כדיחירוםשעתתקנותלהתקיןהממשלהרשאיתחירוםבמצב(א).58

האטפקהוקיוםהציבורבטחוןהמדינה,עללהגן
שולחןעליונחוחירוםשעתתקנותהחיוניים;והשירותים

לאחרהאפשרככלטמוךהכנטתשלוהבטחוןהחוץועדת
התקנתן·

50(טעיף
יטוד:בחוק

הממשלה)
קייםוכיהממשלהאתלכנטניתןלאכיהממשלהראשראה(ב)

הוארשאיחירום,שעתתקנותלהתקיןוחיונידחוףצורך
להתקינן.שרלהטמיךאולהתקינן

להפקיעחוק,כללשנותיפהכוחןחירוםשעתתקנות(ג)
אולהטילוכןתנאים,בולקבועאותוקפואתיזמנית

איןאםיזולתוהכלאחרים,חובהתשלומיאומטיםלהגדיל
בחוק.אחרתהוראה

לערכאות,פניהלמנועחירוםשעתתקנותשלבכוחןאין(ד)
האדם.בכבודפגיעהלהתיראולמפרע,ענישהלקבוע

הטדרים,מכוחןיופעלוולאחירוםשעתתקנותיותקנולא(ה)
יזאת.מחייבהחירוםשמצבבמידהאלאוטמכויות,אמצעים

חדשיםשלושהכעבוריפקעחירוםשעתתקנותשלתוקפן(ו)
שבוטלואובחוק,תוקפןהואריךאםיזולתהתקנתן,מיום

חברי-הכנטת.רובשלבהחלטהאובחוקהכנטתעל-ידי
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ברשומות;פרטומןעםלתוקףייכנטוחירוםשעתתקנות(ז)
מתאימהבדרךיפורטמוהןברשומות,לפרטמןניתןלא

לעשותיהיהכשניתןמידברשומותשיפורטמוובלבדאחרת,
כן·

חירוםשעתתקנותיוטיפולהתקיים,החירוםמצבחדל(ח)
מטיוםימים-60מיותרלאאדתוקפןלתקופתלהתקיים

בחוק,הוארדשתוקפןחירוםשעתתקנותהחירום;מצב
בתוקפן.לעמודיוטיפו

הממשכהכראשממכא-מקוםומינויכחו"כנטיעותחי:פרק
וכשרים

נטיעת
לחוץ-שר

לארץ
במקריםאוהממשלהאישורטעונהלחוץ-לארץשרנטיעת(א).59

הממשלה.ראששלמיוחדים
מןשנעדרהשרמקוםאתשימלאשריקבעהממשלהראש(ב)

אתהואימלאממלא-מקום,הממשלהראשיקבעלאהארץ.
מקומו.

מילויעלהכנטתוליו"רלממשלהיודיעהממשלהראש(ג)
שר.שלמקומו

.60הממשלהראש
בפועל
לחוק29(טעיף
הממשלה)יטוד:

תפקידו,אתלמלאקבעדרדממנונבצרהממשלה,ראשנפטר(א)
שהואהשרים,אחדהממשלהתקבעמכהונתו,שהועבראו

שייכנטעדבפועל,הממשלהכראשלכהןחבר-הכנטת,
החדש.הממשלהראשלכהונתו

הממשלהראששלהטמכויותכליהיובפועלהממשלהלראש(ב)
הכנטת.אתלפזרהטמכותזולת

אי-יכולת
תיפקוד
30(טעיף
יטוד:לחוק

הממשלה)

הממשלהישיבותאתיזמןהארץ,מןהממשלהראשנעדר(א)•61
הממשלה.ראששמינההשריםאחדאותןוינהל
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שאינהלתקופהתפקידואתלמלא~מניתהממשלהמראשנבצר(ב)
השריםאחדמקומואתימלארצופים,ימים100עלעולה
נקבעלאקבעו;הממשלהושראשחבר-הכנטתשהוא

-תפקידואתלמלאממנונבצראדשנקבע,אוממלא-מקום
שהואהשריםאחדהממשלהראשכממלא-מקוםיכהן

אתלמלאשיח~ורעדהממשלה,לכדושבחרהחבר-הכנטת
הקבוע.ממלא-מקומואוהממשלהראשתפקידו

הממשלהראשממלא-מקוםעלתחול(א)קסןטעיףהןראת(ג)
מקןמו.אתממלאהןאשבהבתקופה

אתלמלאהממשלהמראשנבצרשבהםרצןפיםימים100חלפו(ד)
ממנושנבצרכמייראןהולמלאו,ח~רלאוהןאתפקידו

28טעיפיםהןראותויחולןתפקידו,אתלמלאקבעדרד
הממשלה.יטןד:לחוק-29ן

הדיוניםשלוטסנוגרמהפרוסוקולס':פרק
השריםועדןתושלהממשלהשלןההחלסות

גרמהטסנו
דיןנישל

הממשלה
ועדותשלוכןהממשלהדיונישלמילןליפרוסוקןליירשם(א)•62

טסנוגרמה).(להלן:הממשלהמ~כירשיקבעכפישרים
בהקלסה.גםהדיוניםיתועדןככלל

44טעיףעל-פיבדיוניההממשלהישיבותשלטסנוגרמות(ב)
לענינישריםועדתשלטסנוגרמותהממשלה,יטוד:לחוק

שהחליסאחרותשריםועדותשלוטסנוגרמותלאומיבסחון
כ-"טודיאוכ"טודי"יטווגוהממשלה,ראשלגביהן

ביותר".
"שמור".תטוןגהטסנוגרמהלעילביבטעיףלאמורבכפוף(ג)

כלאוגרמה,הטסנולגני~תה;אחראייהאהממשלהמ~כיר
לשרים.יישלחלאממנה,חלק

למעסהשרים,ןעדותןשלהממשלהשלהטסנןגרמןת)1(ד)
לאןמיבסחןןלעניןהשריםןעדתשלטסנןגרמות

המטווגותאחרותשריםועדותשלוטסנוגרמות
וחשאיטודיחומרהינן-ביותר"וכ"טודיכ"טודי"
שנה.40שללתקופה

טסנוגרמות2)
ועדותושל

ביותר"
שנה.

לאומיבסחוןלעניניהשריםועדתשל
וכ"טודיכ"טודי"המטווגאחרותשרים
50שללתקופהוחשאיטודיחומרהינן



·63פרוטוקול
הדיונים

וההחלטות
ושלהממשלהשל

שריםועדות

ישיבות
הממשלה

והועדות
טגורות
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-)2ו-()1(בטעיפיםכמפורטבטטנוגרמותהעיון)3
הממשלה.חברילמעטאטור,

בנטיבותרשאי,הממשלהמזכירלעיל,האמוראףעל)4
שלבטטנוגרמהלעייןציבורלעובדלאשרמיוחדות,

לצורדוזאתהשתתף,בהשריםועדתאוממשלהישיבת
עובדשללעיטוקוהנוגעובתחוםהשוטפתעבודתו
(ה).קטןטעיףהמעייןעליחולואז-הציבור

למזכירכדעליודיעבטטנוגרמה,לעייןהמבקששר(ה)
השרשללעיונוהטטנוגרמהאתיעמידוהואהממשלה

ממשלה.במזכירות
יהלהגהישיבה,מיוםימיםשלושיםתוד,רשאישר)ו(

ובלבדבטטנוגרמהשנרשמודבריואתהממשלהבמזכירות
הדברים.בתוכןשינוימשוםבכדשאין

שלוההחלטותהדיוניםשלפרוטוקוליערודהממשלהמזכיר(א)
השרים.ועדותושלהממשלה

בישיבה,הנוכחיםשמותיירשמובפרוטוקול(ב)
ואםנתקבלואם-ההחלטותהדיון,טיכוםהנעדרים,

גם-ישיבהבאותהפלוניתהחלטהלגביקולותמנין
בהצבעה.הקולות

שמות
נערד
מטפר

ועדתיושב-ראששלאוהממשלהראששלהחלטהפיעל(ג)
טודיתהחלטהבפרוטוקולתיכלללאהענין,לפישרים,

הממשלה,מזכיראצלבנפרדיישמרנוטחהאלאבמיוחד,
במזכירותשמורה"ההחלטהכיבפררטרקולזאתיצייןוהוא

.הממשלה"
השריםועדתשלפרוטוקוללמעטהפרוטוקול,העתקי(ד)

אחרות,מטווגותשריםוועדותלאומי,בטחוןלעניני
לממשלההמשפטיליועץלשרים,המדינה,לנשיאיישלחו

הממשלה.ראששקבעולמי

ידיעותומטירתטודיותייפרק

טגורות.הןהשריםועדותוישיבותהממשלהישיבות(א)64.
ושלהממשלהישיבתשללטדר-היוםפרטוםיינתןלא(ב)

אלאלטדר-היום,המצורפיםולנטפחיםהשריםועדות
הממשלה.מזכירעל-ידי



טודיות
44(טעיף
יטוד:לחוק

הממשלה)

.66קביעת
בועדתדיונים

כטודייםשרים

פרטום
בידי

כירtמ
הממשלה
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ועדתיושב-ראשאוהממשלהראשבאישוררשאי,שר(ג)
אוהממשלהלישיבתמיןtלההענין,לפיהשרים,
בשעתנוכחשיהיהמומחה,אומשרדושלעובדהועדה
שעלמטויימיםבנושאיםאומטוייםבנושאהדיון

טדר-היום.

וההחלסותהדיונים(א)65.
הםהבאיםבענינים

הענינים:ואלהאטור;
שריםועדתושלהממשלהשל

פרטומםאווגילוייםטודיים

המדינה;בסחון)1(
המדינה;שלחוץיחטי)2(

בטודיותםראתהשהממשלהאחרעניניםטוג)3(
לצורדבצו,עליהם,הtוהכרילמדינהכחיונית

הממשלה.יטוד:לחוק44טעיף
אולםבטוד,לשמרוהחליסהשהממשלהענין)4(

לפיאטוראינוהtכעניןשלופרטומוגילויו
עלשידעמיעלאלאהממשלהחוק-יטוד:

ההחלסה.

שהממשלהדבריםעליחולולא(א)קסןטעיףהוראות(ב)
הממשלהראשאושהממשלהמיאוהממשלה,ראשאו

דבריםעלאופרטומם,אתהתירולכד,הטמיכוהו
דין.על-פינדרששפרטומם

לפיקבע,שלגביהםבעניניםהדנהשריםועדתראשיושב
עליהםחלכיבדברהנוגעיםהשריםעםבהתיעצותהמקרה,

בכלהועדה.בישיבתכדעליודיעלתקנון,(א),65טעיף
לקלסות,לטסנוגרמות,הועדה,לדיוניהנוגע

ינהגואלהבעניניםולהחלסותיהשלהלפרוסוקולים
בהתאם.

כאמורנאטרשפרטומםעניניםלפרטםמוטמדהממשלהכירtמ(א)•67
.65בטעיף

הממשלהכירtמיפעללפרטוםהניתניםהנושאיםבקביעת(ב)
ועדותיושבי-ראששלאוהממשלה,ראששלהנחיותלפי

כללדרדהממשלה,ראשלכדשקבעאחרשרשלאוהשרים,
מטויים.לעניןאו
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ןעדןתשלאןהממשלהשלןהחלסןתדיןניםעלידיעןת(א).68
אםאףלקראתם,שהןגשלטדר-היןםןהחןמרהשרים,

לא(א),6Sבטעיףכאמןרנאטרןלאןפרטןמםגילןיים
דןבריבאמצעןתאןבעצמםיגלןןלאשריםיפרטמן

אןהממשלה,ראשמקרהבכללכךהטמיךאםאלאמשרדיהם,
היתרלכךשניתןאןהענין,לפיהשרים,ןעדתיןשב-ראש

(ב).6Sטעיףלפיאחר

פרטןם
בידי

המשרדים

.69העברת
החלסןת

לשם
ביצןען

•70פניןת
מהציבןר

פרסןמים
ןהןדעןת

-על-פי
דין

.71

פרטןמים
ןהןדעןת

אחרים
.72

אףעל(ב)
הממשלה
הממשלה
החלסה,

שלהחלסהלהטבירשררשאי(א)קסןבטעיףהאמןר
החלסתעליחלןקשלאןבלבדשרים,ןעדתשלאן

לאןתהשקדמןהדיןניםעלפרסיםימטןרשלאןכן
הממשלה.ראשבאישןראלא

מ~כירןתתעבירהשריםןעדתשלאןהממשלהשלהחלסןת
אחריםןלגןרמיםביצןען,עלהמןפקדלשרהממשלה

לענין.הנןגעים

יסןפלןההחלסןתבעניןמהציבןרבכתבמנןמקןתפניןת
משרדיאליןפנןהצןרךןלפיהממשלהמ~כירןתעל-ידי
בדבר.הנןגעיםהממשלה

ברשןמןתןהןדעןתפרטןמיםי"א:פרק

פיעלהנעשיםהממשלה,מסעםברשןמןתןהןדעןתפרסןמים
הממשלה.מ~כירבידיןייחתמןייעשןשבדין,הןראה

שבדיןהןראהפיעלשלאהממשלהמסעםןהןדעןתפרטןמים
מ~כירבידיןייחתמןהממשלההןראתפיעלייעשן

אחרת.הןראההממשלהראשהןרהלאאםהממשלה,
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רהכנטתהממשלהי"ב:פרק

ביןהמתאםשרלהירתהשריםאחדעליטילהממשלהראשו.3מתאםשר
אחדעללהטילהממשלהראשריכרלהכנטת,לביןהממשלה

יזה.תפקידהשריםמטגני

הןדערת
בכנטת

הרדעתהכנסתלפנייביאאשרהשראתיקבעהממשלהראש(א)ו.4
לכנסתהרדעההטערנרתפערלה,לאישררבקשהארהממשלה

הממשלה.חרק-יטרד:על-פיהכנסת,אישרראר
ארהממשלהראשימטררבכנסתהממשלהמטעםאחררתהרדערת(ב)

לכד.הטמיכרהממשלהראשארשהממשלהאחרשר

ו.5הצערת
טדרבדבר
שלהירם

ישיברת
הכנסת

רסדרהכנסתישיברתשלהירםלסדרבקשרהממשלההצערת
הכנסת.לירשב-ראשהממשלהמיזכיריעבירעדיפרתן

הצעה
לסדר

רםהי
קיןמהדברהממשלהמיזכירלידיעתהכנטתמיזכיררתהביאה(א)ו.6

ימציאהכנטת,שלהירםלטדרדחרפהאררגילההצעהשל
ראששלדעתםלחררתהאמררהההצעהאתהממשלהמיזכיר

בדבר.הנרגעהשררשלהממשלה
ראשיקבע-לרנרגעתשההצעההשרמיהרספקקיים(ב)

קבעלאההצעה.תרעברדעתרלחררתאשרהשראתהממשלה
רהכנסת.הממשלהביןהמתאםהשריזאתיקבעהממשלה,ראש

בשםישיבאחרירתרבתחרםהיאלטדרההצעהאשרהשר(ג)
אחרת.הממשלהראשקבעאםאלאהממשלה,

שבתחרםערבדתיבעניןבכנטתשאילתרתעליענהשר(א)וו.שאילתרת
•רתפקידי

שרשלתפקידירלתחרםהנרגעתשאילתהלשרהרגשה(ב)
כדעלרירדיעבדברהנרגעלשריעבירנהאחר

הכנסת.למיזכיררת

תפקידן
סגןשל
שר

שמינההשרבשםלר,שנתמנהרבמשרדבכנטתיפעל,שרטגןו.8
הממשלה(חרק-יטרד:השרלןשמטרהעניניםןבמסגרתארתר

).3וסעיף-



י
ןתאחרי
חברי

הממשלה

מעקב

בירורים

ןחןדי

מעקב
בהצעןת

חןק

.79

.83

28

ממונההןאשעליהםלתפקידיםהממשלהראשבפניאחראישרכא)
תפקידו.מילןיעללכנטתדין-וחשבןןבמתןחייבוהןא

הממשלה).יטוד:בחןקכו)33לטעיףכבהתאם

אוהכנטתבמליאתהופעתןבעתשרטגןאושריחלוקלאכב)
ממנהיטתייגלאהממשלה,שלהחלסהעלמןעדןתיהבועדה

אותה.יבקרולא

נציגיהםאושרים)גכ
אתיביעןהכנטת,
משותפת.עמדהיגבשו

מוןעדותבועדהלהןפיעהמו~מנים
ממשלהעמדתןבאיןהממשלה,עמדת

הממשלההחלסןתביצועאחרמעקבי"ג:פרק

הממשלה,החלסותביצועאחרמעקביקייםהממשלהמ~כירכא).80
ביצוע.סעונותמהותןפישעל

לאאדפעם,מידיהשריםאלבכתביפנההממשלהמ~כירכב)
עלחןדשתודבכתבדיווחםויבקשלחןדשיים,מאחתפחות

אתישאהשרדו"חלמשרדיהם;הנוגעןתההחלסותביצוע
.חתימתן

הממשלהמ~כיריפנההממשלה,ראשהחליסשעליהםבנושאיםכג)
ןיקבללשבועייםאחתכב),קסןבטעיףכאמורהשרים,אל

שבןע.תודדיוןחם
ויונחוהממשלהראשבפניבמרןכ~יובאןהשריםדו"חותכד)

הממשלה.במ~כירןת

ביצועאןחלקיביצועאוהחלסהאי-ביצועשלבמקרים81.
השרעםהממשלהמ~כיריבררמהחלסה,כלשהיבמידהשטסה

אתלבצעאפשרותישןאםלכדהטיבותאתבדברהנןגע
ומ~כירלשנותה,צורדישאםאןשנתקבלה,כפיההחלסה
הנוגעיםולשריםהממשלהלראשכדעלידווחהממשלה

בדבר.

המעקבעללשריםהממשלהמ~כירידווחחדשיםלארבעהאחת82.
~ה.פרקלפי

המעקביטתייםממשלתית,חוקהצעתבדברהחלסהלענין
לכנטת.החוקהצעתהגשתעם


