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1. בחוק הכנסת, התשנד1 1994, אחרי סעיף 10 יבוא:
"קביעת ראש
האופוזיציה

ביותר הגדולה מהסיעה הכנסת חבר יהיה האופוזיציה ראש (א) .11

הקולות במספר שזכתה זו בגודלן שוות סיעות ומבין האופוזיציה, מסיעות
הכנסת, ראש ליושב סיעה אותה הודיעה שעליו בבחירות, ביותר הרב
ממחצית יותר עת, בכל בכתב, הכנסת ראש ליושב הודיעו כן אם אלא

מביניהם. אחר כנסת חבר על האופוזיציה, מסיעות הכנסת חברי
ראש של קביעתו על בכנסת יודיע הכנסת ראש יושב (ב)
הממשלה ראש של כהונתם תחילת לאחר ימים 14 בתום האופוזיציה
אופוזיציה ראש נקבע ואם הממשלה2, לחוקיסוד: 14 סעיף לפי והשרים
עם לכהונתו ייכנס האופוזיציה ראש הקביעה; לאחר סמוך  במקומו אחר

ההודעה. מסירת

שאינן בכנסת הסיעות  האופוזיציה סיעות זה, בסעיף (ג)
ליושב כך על ושהודיעו בממשלה, תמיכה המחייבים להסכמים צדדים

הכנסת. ראש

כהונה מאלה:הפסקת באחת בתפקידו לכהן יחדל האופוזיציה ראש (א) .12

מכהונתו, התפטר או נפטר הוא (1)

* נתקבל בכנסת ביום יד בתמוז התש"ס (17 ביולי 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
2841, מיום י' בשבט התש'ס (17 בינואר 2000), עמ' 194, ובהצעת חוק 2862, מיום ז' באדר ב' התש"ס (14

במרס 2000), עמ' 334.
1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התש"ס, עמ' 156.

2 ס"ח התשנ"ב, עמ' 214.



ראש דיווח
לראש הממשלה

האופוזיציה

מחברותו הושעה או הכנסת חבר להיות חדל הוא (2)

בכנסת;

וו. סעיף לפי במקומו אחר אופוזיציה ראש נקבע (3)

ראש על המחויבים, בשינויים יחולו, ו8 7 סעיפים הוראות (ב)
אופוזיציה ראש ייקבע מכהונתו, ראש.האופוזיציה הושעה האופוזיציה;

זמני, לפי סעיף 11.
את בחודש, פעם מאשר פחות ולא הצורך, לפי יזמין הממשלה ראש .13

המדינה. בעניני אותו ויעדכן האופוזיציה ראש

ראש מעמד
האופוזיציה

בכנסת

ראש אחרי מיד הכנסת במליאת לנאום רשאי האופוזיציה ראש .14

האופוזיציה ראש של ותפקידיו מעמדו בענין נוספות הוראות הממשלה;
הכנסת. בתקנון ייקבעו בכנסת

ראש מעמד
האופוזיציה

בטקסים
ממלכתיים

משתתף שבהם ממלכתיים בטקסים מקום ייוחד האופוזיציה לראש .15

הממשלה. ירי על שייקבעו לכללים בהתאם הממשלה, ראש

ותנאי שכר
עבודה

בהתאם האופוזיציה ראש של שכרו את תקבע הכנסת ועדת (א) .16
לחוק שכר חברי הכנסת, התש"ט3 1949, ובלבד שלא יפחת שכרו של ראש
תנאי בדבר הוראות הכנסת ועדת תקבע כן שר; של משכרו האופוזיציה
שיעמוד והמינהלי המקצועי הצוות ובדבר האופוזיציה, ראש של עבודתו

לרשותו.
הענקות תוספות, חודשית, משבורת  "שכר" זה, בסעיף (ב)

אחרים. ותשלומים

יבוא הכנסת" ראש "ליושב אחרי ,(1)5 בסעיף התש"ט1949, הכנסת, חברי שכר בחוק .2
האופוזיציה". "לראש

חוק תיקון
דוברי שבר

18 מס'  הכנסת

בורג אברהם

המדינה נשיא מקום ממלא
ברק אהוד
הממשלה ראש

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב


