
 23-תיקונים לחוקי היסוד שנחקקו בכנסת ה

 הערות תאריך מהות שם החוק

חוק יסוד משק 
 11תיקון  –המדינה 

  2020 12 קופסאות תקציב

חוק יסוד משק 
  10המדינה תיקון 

-"- 9 2020  

חוק יסוד הכנסת תיקון 
50  

מניעת התפזרות 
הכנסת למרות שלא 

עבר תקציב לאחר 
 ימים 100

8 2020  

חוק יסוד משק 
  10המדינה תיקון 

  2020 7 קופסאות תקציב

חוק יסוד הכנסת תיקון 
49 

פשר תיקון מהותי שא 2020 6 החוק הנורבגי
 את הקמת הממשלה

 –חוק יסוד הממשלה 
  8תיקון 

תיקון מהפכני ממש  2020 5 ממשלת החליפים
שמשנה את שיטת 

 הממשל בישראל

תיקונים לחוקי יסוד:  6   סה"כ
חודשים של  7הלך במ

 כנסת פעילה

 

 20-תיקונים לחוקי היסוד + חוקי יסוד חדשים שנחקקו בכנסת ה

חוק יסוד: ישראל 
מדינת הלאום של 

 העם היהודי

מחוקי היסוד  2018 7 חוק הלאום
החשובים ביותר. 

מגדיר את המדינה, 
חשב מבוא ייכול לה
 לחוקה

 –חוק יסוד הממשלה 
 7תיקון 

ביטול האפשרות של 
רוהמ לבצע פעולות 
פותחות במלחמה, 

 לבדו

תיקון המבטל תיקון  2018 7
קודם, שנחקק במאי 

2018 

 –חוק יסוד הממשלה 
 6תיקון 

תיקון המאפשר 
בנסיבות מיוחדות 

לראש הממשלה לקבל 
החלטות שעלולות 

 להוביל למלחמה, לבדו

הסעיף לגבי רוה"מ  2018 5
נכנס כהסתייגות ברגע 

 האחרון

 –סת חוק יסוד הכנ
  47תיקון 

תיקון לכשרות חברי 
הכנסת, בקשר 

למורשע בעיברות 
 טרור

5 2018  

 –חוק יסוד הממשלה 
 5תיקון 

אצילת סמכויות לסגן 
 שר

"חוק ליצמן" עבר תוך  2018 1
 יומיים

חוק יסוד ירושלים 
 2בירת ישראל תיקון 

שינוי הגדרות ושריון 
 ברוב מיוח

1 2018  

חוק יסוד הכנסת תיקון 
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א לגבי 7תיקון סעיף 
פסילת חברי כנסת 

"לרבות 
 בהתבטאויותיו"

3 2017  

חוק יסוד משק 
  9המדינה תיקון 

ענייני פרוצדורה, 
 תקציב הבטחון

12 2016  



חוק יסוד תקציב 
 2017-2018המדינה 

חוק יסוד שקיבלת  2016 8 תקציב דו שנתי
 התרעת בטלות בבגצ 

חוק יסוד הכנסת תיקון 
45 

תיקון לעניין פיקוח 
הכנסת על חקיקה 

 פלילית

  

חוק יסוד הכנסת: 
 +  44תיקון 

 –תיקון משמעותי  2016 8 חוק ההדחה
מאפשר להדיח חבר 

 כנסת ברוב גדול

חוק יסוד הכנסת: 
 43תיקון 

תיקון לגבי המשך 
כהונתו של יו"ר כנסת 

 מכהן לאחר בחירות

 יתהילתיקון זה ה 2016 1
השפעה גדולה בזמן 

בקשר  3בחירות מס 
 ליולי אדלשטיין

חוק יסוד הכנסת: 
 42תיקון 

  2015 8 החוק הנורבגי

חוק יסוד תקציב 
 המדינה: הוראת שעה

הוראות לעניין תקציב 
 דו שנתי

7 2015  

חוק יסוד הממשלה 
 3תיקון 

מאפשר כהונת שרים 
ללא תיק ומשהה את 

הכניסה לתוקף של 
 המגבלה על מספר

 השרים

5 2015  

תיקונים, חוק  14) 15   כ"הס
יסוד אחד חדש( 

שנות  4-במהלך כ
 כנסת

  

 במהלך בשנים הקודמות:

 תיקונים )כולל חוקי "המשילות", תיקוני אחוז החסימה וחוק יסוד משאל העם( 3 – 2014

2013 – 4 

2012 – 1 

2011 – 1 

2010 – 1 

2009 – 1 

2008 – 1 

2007 – 1 

2006 – 2 

2005 – 1 

2004 – 1 

2003 – 3 

2002 – 3  



 )בעיקר תיקון שיטת הממשל בחזרה לבחירה בפתק אחד( 7 – 2001

2000 – 6  

1999 – 2 

1998 – 4 

1997 – 1 

 בחירה ישירה( –חוק יסוד הממשלה החדש סביב כניסה לתוקף של )!( )13 – 1996

1995 – 1 

1994 – 3 

 )ביניהם חוקי היסוד של זכויות האדם( 5 – 1992

1991 – 4 

 שנים(.  42-)ב תיקונים/חוקים חדשים 28-כ – 1948ועד  1990-מ

 

 דוגמאות ממדינות אחרות:

 . 1992. פעם אחרונה בשנת 1789-מ תיקונים  27 –ארה"ב 

 1949-תיקונים מ 62 –גרמניה 

 לא תוקנה כלל.  –)שהחליפה חוקות ישנות יותר(  1953החוקה משנת  –דנמרק 

 פעמים 3תוקנה  –)החליפה ישנות יותר(  1999חוקה משנת  –פינלנד 

 פעמים 15תוקנה  –( 1953החוקה האחרונה ) –צרפת 

 פעמים 4תוקנה  –( 1975החוקה החדשה ) –יוון 

 פעמים 38תוקנה  – 1937חוקת  –אירלנד 

 פעמים 16תוקנה  – 1947חוקת  –איטליה 

 פעמים 7תוקנה  – 1976חוקת  –פורטוגל 

 פעמים 2תוקנה  – 1978קת חו –ספרד 


