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 (א7השעיית חבר הכנסת בשל מעשה בניגוד לסעיף  –יסוד: הכנסת )תיקון -הצעת חוק

   

  – )א(א7בסעיף  חוק היסוד(, –יסוד: הכנסת )להלן -בחוק .1 א7תיקון סעיף 

 יהם";תיוהתבטאוברישה, אחרי "של האדם" יבוא "ובכלל זה, ב ( 1)  

 .יימחקו –" ,המילים "של מדינת אויב או של ארגון טרור(, 3בפסקה ) ( 2)  

 , בסופו יבוא: לחוק היסוד ב42בסעיף  .2 ב42תיקון סעיף 

חברי הכנסת, להחליט להשעות  90הכנסת רשאית, ברוב של  (1) ")ד(   

שהתקיים בו, לאחר היבחרה של  קבעהחבר הכנסת, לתקופה שתקבע, אם 

 (. 3( או )2א)א()7אותה כנסת, האמור בסעיף 

( תתקבל לפי הצעת ועדת הכנסת שהתקבלה 1החלטה כאמור בפסקה ) (2)  

  .חברי הכנסת 61ל ש בקשהברוב של שלושה רבעים מחבריה, על בסיס 

 10(, משרתו תתפנה כעבור 1מי שחברותו בכנסת הושעתה לפי פסקה ) (3)   

ה, החלטת הכנסת ועד ההשעי, אולם בתקופה שמימים מיום החלטת הכנסת

 . הכנסת אלא לצורך הצבעה בלבדבישיבות הוא לא יהיה רשאי להשתתף 

וההשגה על ההחלטה ייקבעו  פרטים לעניין הגשת הבקשה, הדיון בה (4)  

 "בחוק או בתקנון הכנסת.

 חוק יסוד זה יחול על מעשה שנעשה לאחר תחילתו. . 3 תחולה 
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 2016-(, התשע"וא7השעיית חבר הכנסת בשל מעשה בניגוד לסעיף ) הצעת חוק הכנסת )תיקון מס' ***(

1994-תשנ"דבחוק הכנסת, ה .1  1הוספת פרק ד'
1

  יבוא:, אחרי פרק ד' 

-א לחוק7בניגוד לסעיף  מעשהשל חבר הכנסת בשל  השעיה :1"פרק ד'  

 : הכנסתיסוד

של חבר  השעיה  

בשל מעשה  הכנסת

א 7בניגוד לסעיף 

 לחוק היסוד

: יסוד-לחוקב)ד( 42בקשה לפי סעיף  )א(  א.8

בצירוף  ,בכתב ליושב ראש הכנסת, תוגש הכנסת

, והוא בקשהשעליו מתבססת הוהחומר  נימוקים

 ועדת הכנסת לדיון בהקדם האפשרי.ויעבירנה ל

החליטה ועדת הכנסת שלא להציע להשעות  )ב(    

 את חבר הכנסת, תהא החלטתה סופית.

ועדת הכנסת לא תציע, והכנסת לא תחליט,  )ג(    

אלא לאחר להשעות חבר הכנסת מכהונתו, 

טענותיו, ואם הזדמנות להשמיע את ו שניתנה ל

גם ליועץ  – עבירה פלילית לכאורההיה המעשה 

 .המשפטי לממשלה

ועדת הכנסת לא תדון ולא תחליט על   )ד(    

ית חבר הכנסת מכהונתו, אלא אם כן הודיעו יהשע

 10לפחות  , על קיום הדיון וההצבעהלחברי הוועדה

הכנסת לא תדון כאמור אלא אם כן  ;ימים מראש

הודיע יושב ראש הכנסת לחבר הכנסת על קיום 

 ימים מראש.  10ההצבעה, לפחות והדיון 

שלושה שבועות כנסת יתקיים בתוך בהדיון  )ה(     

 .ועדת הכנסתהחלטת מיום 

 בוועדת הכנסת נדון שעניינו הכנסת חבר )ו(     

 .דין עורך ידי על בוועדה מיוצג להיות רשאי

החליטה הכנסת להשעות את חבר הכנסת,  )ז(    

בתקופה שמהחלטתה ועד ההשעיה ]כאמור בסעיף 

יסוד: הכנסת[, חבר הכנסת לא יהיה -ב לחוק42

רשאי להשתתף בדיוני ועדות הכנסת, אלא לצורך 

 הצבעה בלבד.

                                                      
 ; ___.140ס"ח התשנ"ד, עמ'  1
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על החלטת הכנסת להשעות חבר הכנסת  )ח(    

העליון, ועל רשאי הוא לערער לבית המשפט 

( לחוק 1)ב64הערעור יחולו הוראות סעיף 

הבחירות לכנסת,
2

, בשינויים 1969-התשכ"ט 

 המחויבים.

על סדרי הדיון בוועדת הכנסת, יחולו  (ט)    

או  הוראות תקנון הכנסת בעניין קביעת חסינות

 ".נטילת זכות מחבר הכנסת, בשינויים המחויבים

 

 חקיקת משנה שיהיה צורך לתקן: 

 א. תקנון הכנסת

 )א(1)ס'  2001-החלטת שכר חברי הכנסת )שכר וגמלאות למי שחברותו בכנסת הושעתה(, תשס"א ב.

 

  

                                                      
 א. 7הוראה בעניין הרכב מורחב בדיון על פסילה לפי  2


