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*(37 מס' הכנסת (תיקון חוק–יסוד:

יבוא: סעיף 12 במקום היסוד), חוק - הכנסת1 (להלן בחוק–יסוד: .1
הכנסת הבחירות,"כינוס תוצאות פרסום לאחר הראשונה, לישיבתה תתכנס הכנסת .12

שייקבע בחוק, אלא במועד לכנסת הבחירות מיום ימים בתוך ארבעה עשר
או יום זיכרון חג, מועד, מנוחה, יום בשל אחר מועד סמוך נקבע בחוק כן אם

המועד." חול בשל או מהם, לאחד סמיכות בשל

בטל. - היסוד לחוק 13 סעיף .2

בכנסת כהונתו שתקופת מי - "ותיק" זה, "בסעיף יבוא בסופו היסוד, לחוק 20(א) בסעיף .3
שבהם." המבוגר - שווה ותק בעלי ומבין ברציפות, שלא או ברציפות ביותר, הארוכה היא

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

קצב  משה
המדינה נשיא

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ו-2006* ,(22 מס' (תיקון הכנסת חוק

יבוא: (א) קטן סעיף במקום ,1 בסעיף התשנ"ד-11994, הכנסת, בחוק .1

יום שלאחר עשר הארבעה ביום  הראשונה לישיבתה  תתכנס הכנסת (1) "(א)
אחד מהימים זה יום  היה ואם הצהריים, אחרי ארבע לכנסת, בשעה הבחירות 

ימים. מאותם אחד שאינו מכן שלאחר ביום - (2) המנויים בפסקה

יום שישי, יום הראשונה: הכנסת לישיבתה תתכנס לא שבהם הימים אלה (2)
השלטון סדרי לפקודת 18א(א) בסעיף המפורטים ישראל ממועדי מועד שבת,
ולגבורה לשואה הזיכרון  יום המועד, חול  וערביהם, התש"ח-21948, והמשפט,
באב ותשעה העצמאות,  יום וערבו, ישראל מערכות לחללי הזיכרון יום  וערבו,

וערבו.

זיכרון, שאינם יום או בשל יום מנוחה, חג, מועד רשאי, הכנסת יושב ראש (3)
הנכנסת - לכנסת שנבחר מי של פניה ולפי ,(2) בפסקה מנויים

שנקבע היום שלאחר ליום הכנסת של הראשונה ישיבתה את לדחות (א)
;(2) בפסקה המנויים מהימים אחד שאינו ,(1) פסקה לפי

.(1) בפסקה האמורה הכנסת כינוס שעת את לשנות (ב)

12 החלפת סעיף

13 ביטול סעיף

20 תיקון סעיף

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2006 ביולי   19) התשס"ו בתמוז כ"ג ביום בכנסת  * התקבל

.189 עמ' התשס"ו (17 ביולי 2006), בתמוז כ"א מיום  ,117 ― הכנסת חוק  
.336 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

1 תיקון סעיף

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2006 ביולי   19) התשס"ו בתמוז כ"ג ביום בכנסת  * התקבל

.189 עמ' התשס"ו (17 ביולי 2006), בתמוז כ"א מיום  ,117 ― הכנסת חוק  
.948 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 140;

א', עמ' 1. תוס' 2 ע"ר התש"ח,
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הישיבה לוותיק את הנהלת ימסור והוא המדינה, ידי נשיא על הכנסת תיפתח (א1)
נשיא של בהעדרו שר; סגן או שר  הממשלה, ראש שאינו  הנוכחים הכנסת שבחברי
- "ותיק" הכנסת כאמור; בסעיף זה, שבחברי ידי הוותיק תיפתח הכנסת על המדינה,

הכנסת. לחוק–יסוד: 20(א) בסעיף כהגדרתו

או משקיבל הכנסת של ישיבתה הראשונה הכנסת את שבחברי משפתח הוותיק (א2)
הכנסת." חברי של האמונים הצהרת את יצהיר הנהלתה, את לידיו

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

קצב  משה
המדינה נשיא

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ו-2006* שעה), והוראת 42 מס' (תיקון המשפט בתי בחוק טעות תיקון
התש"ח-1948) והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 10א סעיף (לפי

מס' 42), תיקון - והוראת שעה), התשס"ו-12006 (להלן 42 מס' (תיקון המשפט בתי בחוק .1
צריך להיות התשס"ב-2002" שופטים, על נציב תלונות הציבור "וחוק במקום ברישה, ,3 בסעיף

התשט"ו-21955". הדיינים, וחוק התשס"ב-2002, שופטים, על הציבור תלונות נציב "חוק

.42 מס' תיקון של תחילתו ביום הטעות תיקון של תחילתו .2

(26 ביולי 2006) התשס"ו באב א'

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
(18 ביולי 2006). התשס"ו בתמוז כ"ב ביום בכנסת התקבל *

1 ס"ח התשס"ו, עמ' 284.

.329 עמ' התשס"ד, 2 ס"ח התשט"ו, עמ' 68;

להשגת יעדי חקיקה (תיקוני המדינה במשק הסדרים בחוק תיקון טעות
התשס"ו-2006* ,(2006 הכספים לשנת הכלכלית והמדיניות התקציב

התש"ח-1948) והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 10א סעיף (לפי

הכלכלית יעדי התקציב והמדיניות להשגת חקיקה במשק המדינה (תיקוני הסדרים בחוק .1
הספנות  רשות 49 לחוק סעיף את המתקן (1)64 בסעיף התשס"ו-12006, ,(2006 הכספים לשנת
"המדד בהגדרה בה, המובא בסעיף קטן (ט) שבו, (ב) משנה בפסקת התשס"ד-22004, והנמלים,

התשס"ה". ב' באדר "כ"א להיות צריך התשס"ו" בניסן "ג' במקום היסודי",

באדר ב' התשס"ה (1 באפריל 2005). כ"א ביום הטעות 2. תחילתו של תיקון

(26 ביולי 2006) התשס"ו באב א'
ק צי אי  דליה

יושבת ראש הכנסת
__________

(19 ביולי 2006). התשס"ו בתמוז כ"ג ביום בכנסת התקבל *

1 ס"ח התשס"ו, עמ' 306.

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 456.


