
  נוסח מתוקן

  עשרה- השבעהכנסת 

  
  

  :חברי הכנסתחוק של  הצעת

  קולט אביטל                                              

  יצחק אהרונוביץ

  זבולון אורלב

  דוד אזולאי

  רוברט אילטוב

  אפי איתם

  אריה אלדד

  בנימין אלון

  זאב אלקין

  חיים אמסלם

  אלי אפללו

  גלעד  ארדן

  אורי  אריאל

  רישלמה בניז

  אבישי ברוורמן

  שלמה ברזניץ

  אליהו גבאי

  אלחנן גלזר

  יצחק  גלנטי

  עמירה דותן

  צחי הנגבי

  צבי הנדל

  מגלי והבה

  מתן וילנאי

  יצחק  וקנין

  נסים זאב

  יצחק זיו

  נאדיה חילו

  יואל חסון

  ישראל חסון

  שי חרמש
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  דוד טל

  אסתרינה טרטמן

  שלי יחימוביץ

  דני יתום

  אמנון כהן

  משה כחלון

  חיים כץ

  שראל כץי

  לימור לבנת

  סופה לנדבר

  אדלה'גאלב מג

  אברהם מיכאלי

  אלכס מילר

  ניקוב'סטס מיסז

  מיכאל מלכיאור

  יעקב מרגי

  שרה מרום שלו

  יורם מרציאנו

  מיכאל נודלמן

  דני נוה

  אורית נוקד

  בנימין נתניהו

  מרינה סולודקין

  ניסן סלומינסקי

  גדעון סער

  דוד רותם

  ראובן ריבלין

  יוסף שגל

  יניץיובל שטי

  סילבן שלום

  ליה שמטוב

  עתניאל שנלר

  משה שרוני

 רונית תירוש
  2215/17/פ        
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, ) התקנת תקנות-תיקון ) (השיפוט והמינהל, ביטול החלת המשפט(הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט 

   2007-ז"התשס

  

) השיפוט והמינהל, ביטול החלת המשפט(בחוק סדרי השלטון והמשפט  .1  4החלפת סעיף 

 : יבוא4 במקום סעיף 1999, ט"התשנ

ועדת הבחירות המרכזית תתקין תקנות לעניין  .4 תקנות"  

 ."3אופן עריכתו של משאל עם כמשתמע מסעיף 

ר הסב י  ר ב   ד

 כי 2 קובע בסעיף 1999-ט"התשנ) השיפוט והמינהל, ביטול החלת המשפט(חוק סדרי השלטון והמשפט 

טעונה אישור , של מדינת ישראל לא יחולו עוד על שטחהשיפוט והמינהל , החלטת ממשלה לפיה המשפט

כנסת השאושרה על ידי , החלטת ממשלה לחוק קובע כי 3 סעיף .של הכנסת בהחלטה שתקבל ברוב חבריה

 לחוק קובע 4 סעיף .שיתקבל ברוב הקולות הכשרים של המשתתפים במשאל, טעונה גם אישור במשאל עם

אשר , ביום תחילת תוקפו של חוק יסודיכנס לתוקפו , שאל עםשעניינו אישור ההחלטה במ, 3כי סעיף 

   .יסדיר את עריכתו של משאל עם

תקין תקנות לעניין אופן עריכתו של תועדת הבחירות המרכזית  ולקבוע כי 4מוצע להחליף את סעיף 

  ". חוק יסוד משאל עם"יתייתר הצורך בחקיקת , בכך. משאל עם

  

  

---------------------------------  

  ר הכנסת והסגנים"הוגשה ליו

  והונחה על שולחן הכנסת ביום

  26.2.07 –ז "באדר התשס' ח

  


