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 .הצעת ;חוקי יסוד.(המסת)



 •;מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת חוקה׳ חוק ומשפט של הכנסת:

 חוקי יסוד (הכנסת)

 1 . הכנסת היא בית המחוקקים של המדינה.

 2. הכנסת תהיה של מאה ועשרים חבר.

 3. הכנסת תיבחר בבחירות כלליות׳ ישירות, שמת, חשאיות ויחסיות לפי חוק הבחירות
 לכנסת.

 4. כל אזרה ישראל, שביום האחרון שלפני שנת הבחירות היה בן שמונה עשרה ומעלה,
 זכאי לבחור לכנסת, אם לא נשללה ממנו זכות זו על פי חוק.

 5. כל אזרח ישראל, שביום האחרון שלפני שנת הבחירות היה בן עשריט ואחת ומעלה,
 זכאי להיבחר לכנסת, אם לא נשללה ממנו זכות זו על פי חוק.

 6. נשיא המדינה, שופטי המדינה ומבקר המדינה לא יהיו מועמדים לכנסת.

 7. (א) הבחירות לכנסת יהיו בשבוע הרביעי שלפני השבוע שבו המה תקופת כהונתה
 של הכנסת היוצאת.

 (ב) החליטה הכנסת להתפזר, יהיו הבחירות בשבוע הארבעה עשר שלאחר השבוע
 שבו הוחלט להתפזר.

 8. (א) הבחירות יהיו ביום ג׳ בשבוע/ ואם היה יום חנ או ערב חג — בשני משני ימי
 החול הרצופים שלאחריו.

 (ב) יום הבחירות יהיה יום שבתון׳ אך״ שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים
 יפעלו כסדרם.

 9. תוצאות הבחירות יפורסמו ברשומות תוך ארבעה עשר יום מיום הבחירות• .

 •10. (א) הכנסת הבאה תתכנס למחרת היום שבו תמה תקופת כהונתה של הכנסת היוצאת.
 >ב) התפזרה הכנסת, תתכנס הכנסת הבאה. ביום העשירי שלאחר פרסום תוצאות

 הבחירות ברשומות.
 (ג) היה היום המיועד לכינוס הכנסת חג או ערב חג, תתכנס הכנסת ביום החול

 הראשון שלאחריו.
 (ד) הכנסת תתכנס בשעה שתים עשרה בצהרים במקום שבו ישבה לאחרונה המסת

 היוצאת.
 11. הכנסת תיפתח על ידי נשיא המדינה, ובהעדרו מישיבת הפתיחה — על ידי זקן חברי

 הכנסת הנוכחים*

 12. (א) נשיא המדינה או הבר הכנסת שפתח את הישיבה יקרא בישיבת הפתיחה באזני
 חברי הכנסת את נוסח ההצהרה הזאת:

 ״אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
 שליחותי בכנסת״,

 וכל חבר מחברי הכנסת, בזה אחר זה, יקום ויצהיר: .•
-מהחייב אני״.
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-׳ (ב) חבר כנסת שלא נכח בישיבת הפתיחה׳ או שהיה לחבר הכנסת לאחר מכן׳ יצהיר
 את הצהרת האמונים בישיבה הראשונה שבה הוא משתתף* יושב ראש הישיבה יקרא באזניו

 את נוסח ההצהרה והוא יקום ויצהיר.
 (ג) הבר כנסת לא ישתתף בדיוני הכנסת או בהצבעותיה כל עוד לא הצהיר את הצהרת

 האמונים* .׳: ־-
 13. חסינות חברי הכנסת ושברם^־היו בהתאם לחוקים הדנים כענינים אלה*

 14. מקום מושבה של הכנסת הוא ירושלים׳ אולם יושב ראש הכנסת והסגנים רשאים
 ;־לכנסת לישיבות במקום אחר.

 15. • חסינות בניני הכנסת תהיה בהתאם לחוק הדן בענין זה.

 16^ סדרי עבודתה של הכנסת׳ במידה שלא נקבעו בחוק׳ ייקבעו בתקנון הכנסת (להלן —
 והתקנון)) התקנוןיפורסם ברשומות.

 17. הבנסת תבחר מבין חבריה יושב ראש וסגנים ליושב ראש. .

 18. (א) הכנסת תבחר מבין חבריה ועדות קבועות׳ והיא רשאית לבחור מבין חבריה גם-
- 1עדותלענינים מסויימים.

- - - :^ב) .תפקידי הועדות׳ סמכויותיהן וסדרי עבודתן, במידה שלא נקבעו בחוק׳ ייקבעו
 בתקנון.

 19. (א) הפנסתרשאית לבחור מביןחבריה ועדות הקילה על מנת לחקור דברים שהכנסת
, תקבע ולמסור לכנסת דין.וחשבון עליהם.

 (ב) לועדת הקידה יהיו כל הסמכויות שאפשר להעניק לפי פקודת ועדות חקירה
 :וכלי סמבות נוספת שהכנסת תעניק לד»

 20. חבר ממשלה שאינו חבר כנסת דינו כדין חבר ממשלה שהוא הבר כנסת לכל דבר
 הנוגע לישיבות הכנסת׳ פרט לזכות ההצבעה.

 21. הכנסת תדון ותחליט בכל מספד חברים.

 22. הכנסת תחליט ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה, פרט לענין שחוק אחר קבע לו
 /י'ז־ר^ החלטה אחרת ז הנמנעים לא יבואו במנין. סדרי ההצבעה ייקבעו בתקנץ.

 23. ישיבות הכנסת יהיו פתוחות ז התקנון יקבע את התנאים המיוחדים שבהם ייסגרו
 הדלתות בפני הקהל, ובן את התנאים שבהם יהיו ישיבות ועדות פתוחות.

 24. :(א< ההליכים בישיבה פתוחה והדברים שנאמרו בה, פרסומם פטור מצנזורה ואינו
 גורר אחריות פלילית או אזרחית,׳ אולם במידה שהתקנון מרשה זאת, רשאי יושב ראש הישיבה

 לאסור, בתוך הישיבה, פרסומם של דברים שנאמרו בה.
 . (ב) ההליכים בישיבה סגורה והדברים שנאמרו בה׳ פרסומם אסור׳ אם לא הותר

 לפי התקנון או על פי החלטת הכנסת או הועדה.
 (ג) לא יפרסם אדם דבר שפרסומו אסור לפי סעיף זה 1 העובר על הוראה זו׳ דינו —

 מאסר או קנס ז אין סעיף זה בא לגרוע מאחריות פלילית לפי חוק אחר.

 25. >א) הכנסת תקיים שני כנסים לשנה שזמנם יחד יהיה שמונה חדשים לפחות.
 7->-־- (ב) הכנס האחד ייפתח באחד מימי ב׳ בשבוע של חודש חשון, השני — באחד מימי

 ב׳ בשבוע של חודש סיון.
 (ג) לא כונסה הכנסת באחד מימי ב׳ הקודמים לאחרון, תתכנס ביום ב׳ האחרון של

 .׳־. 1אותו •חודש, בשעה ארבע אחרי הצהרים׳ במקום שבו ישבה לאחרונה.



 (ד) מלבד כנסים אלה יכנס יושב ראש הכנסת את הכנסת על פי דרישתם של רבע
 ממספר חבריה או-על פי דרישת הממשלה.

 26• תקופת כהונתה של הכנסת תהיה ארבע שנים מיוס כינוסה.

 27. (א) הכנסת תתפזר אם החליטה על כך ברוב דעות רגיל אתרי שההצעה לכך הועמדה
 על סדר יומה בהתאם לתקנון.

 (ב) ההצבעה על הצעה להתפזר תיערך בישיבה שנועדה לעניין זה בלבד: על מועד
 הישיבה יודיע יושב ראש הכנסת לכל חברי הכנסת בכתב לפחות שמונה ימים מראש.

 28. הכנסת היוצאת תכהן עד לכינוסה של הכנסת החדשה,

 29. כל חוק שתקפו היה פוקע תוך שלושת החדשים הראשונים לאחר כינוסה שלי כנסת •
 חדשה, יעמוד בתקפו שלושה חדשים נוספים•

 30. חבר כנסת שנבחר נשיא המדינה או נתמנה שופט או נבחר מבקר המדינה, חברותו
 בכנסת נפסקת. עם בחירתו או עם התמנותו.

 31. חבר כנסת רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הגשת כתב התפטרות־ליושב ראש הכנסת.־;
 חברותו בכנסת נפסקת למחרת הגשת כתב ההתפטרות.

 32. נפסקה חברותו של חבר כנסת או נפטר, יבוא במקומו — מתוך רשימת המועמדים
 שהכילה את שם החבר היוצא — המועמד ששמ־ נקוב מיד אחדי שמו של אחרון הנבחרים ז

 יושבי ראש הכנסת יפרסם הודעה על כך ברשומות•

 33. (א) הוראות חוק זה יחולו על הכנסת ועל חבריה, על יושב ראש הכנסת, על הסגנים
 ועל ועדות הכנסת המכהנים ערב תחילת תקפו של חוק זה, כאילו נבחרו על־ פיו. -

 (ב) כל עוד לא נתקבל תקנון לפי סעיף 16, תוסיף הכנסת לנהוג על פי תקנון
 הישיבות של מועצת. המדינה הזמנית׳ בשינויים המחוייבים לפי הענין, ועל פי• חלקי התקנוך

 שועדת הכנסת הניחה על שולחן הכנסת.

 34. כל מקום בחוק שמדובר באסיפה המכוננת, בכנסת הראשונה או בכנסת השניה"ייקרא
 מעתה כאילו מדובר בכנסת, אם אין כוונה אחרת משתמעת.

 35. תקנות־שעת־חירום אין בכוחן לשנות חוק זח, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע
 בו תנאים.

 36. בטלים —
:  (1) סעיף 10 להוק המעבר לכנסת השניה, תשי״א—1951 נ

 (2) סעיף 73 לחוק הבחירות לכנסת השניה׳ תשי״א—21951, פרט לרישא עד
 למלים ״לפי העניך.
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 התאמת וזוהי:

 אי־תחו5ח •
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 ביטו5

ם ר בניסן תיעי״א (12.4.51), ?ם׳ 104. ו י  * 0״ח 73 ס
ם י״ג בניסן תשי״א (19.4.51), עמי 110. ו  6 ם״ח 74 מי
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 המחיר 40 פרוטה


