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 תיקון עקיף:

׳א-1951 - מס׳ 24 ׳ תיהם, התשי בו חו הם ו תי ו י ו כ ת חברי הכנסת, ז ו נ  חוק חסי



 חוק־יסוד: הממשלה (ת׳יקון מם׳ 10)*

 1. בחוק־יסוד: הממשלה, (להלן - חוק־היסוד), בסעיף 8(א), בפסקה (3), אחרי ״הוא חבר
 הכנסת״ יבוא ״או שהוא נקבע על ידי מפלגה המיוצגת בכנסת במועמדה לראש

 הממשלה״.

 בסעיף 12(ג) לחוק־היסוד -

 (ו) ברישה, אחרי ״ואולם״ יבוא ״בבחירות שאינן בחירות מיוחדות״;

 (2) בפסקה (ו), הםיפה החל במילים ״בבחירות מיוחדות״ - תימחק;

 (3) בפסקה (2), הםיפה החל במילים ״ובבחירות מיוחדות״ - תימחק.

 בסעיף 13 לחוק־היםוד -

 (ו) בסעיף קטן(א), המילים ״ושהוא חבר הכנסת״ - יימחקו;

 (2) בסעיף קטן(ג), המילים ״ושהם חברי הכנסת״ - יימחקו-,

 (3) בסעיף קטן(ד), המילים ״ושהוא חבר הכנסת״ - יימחקו.

 בסעיף 24 לחוק־היםוד, האמור בו יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) סעיף זה לא יחול על ראש הממשלה שלא היה חבר הכנסת בעת היבחרו
 בבחירות מיוחדות.״

 בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי״א-21951, במקום סעיף 15

.2 

.5 
 יבוא:

ן חוק זה, דין חבר הממשלה שאינו חבר הכנסת, כדין חבר י נ ע  ״דין חבר 15. ל

 יי״י״י:" ״**י הממשלה שהוא חבר הכנסת.״
 חבר הכנסת

 תיקון סעיף 8

 יקון סעיף 12

 תיקון סעיף 13

 תיקון סעיף 24

 תיקון חוק
 חסינות חברי

 הכנסת -
 מם׳ 24

 תחילה תחילתו של חוק־יםוד זה ביום קבלתו בכנסת.
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