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ת 1. בחוק־יסוד: הכנסת / אחרי סעיף 20 יבוא: פ ם י  ה

 פעיןז 20א

* 20א. (א) נתפנתה משרתו של יושב ראש הכנסת, או שקבעה ועדת " * ׳ י י ^ 
 יו״יהבנםת הכנסת כי מטעמי בריאות נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו, יכהן סגן
 ־ליושב ראש •הכנסת כיושב ראש הכנסת בפועל עד שהכנסת תבחר יושב

 ראש חדש.
 (ב) (1) יצא יושב־ראש הכנסת את גבולות המדינה, ימלא סגן

 ליושב ראש הכנסת את מקומו עד שישוב היושב ראש.
 (2) הודיע יושב־ראש הכנסת לועדת הכנסת כי מטעמי
 בריאות נבצר ממנו דרך ארעי למלא תפקידו, ימלא סגן ליושב
 ראש הכנסת את מקומו עד שיודיע היושב־ראש לועדת הכנסת

 כי נבצר עוד ממנו למלא תפקידו.
 ו3) קבעה ועדת הכנסת כי מטעמי בריאות נבצר מיושב־
 ראש הכנסת דרך עראי למלא תפקידו, ימלא סגן ליושב ראש
 הכנסת את מקומו עד שתקבע ועדת הכנסת כי לא נבצר עוד

 ממנו למלא תפקידו.
 (ג; הסגן ליישב ראש הכנסת שיכהן כיושב ראש הכנסת בפועל
 או כממלא מקומו של יושב ראש הכבכת, הוא הסגן שנבחר לכך בישיבה
 משותפת של יושב ראש הכנסת־ הסגנים ליושב־ראש הכנסת וועדת הכנסת-
 (ד) בכהונתו כיושב־ראש הכנסת בפועל או כממלא מקום של
 ידשב־ראש הכנסת יכהן סגן היושב ראש בכהונות המיועדות ליושב־ראש
 הכנסת בחוק, ימלא את התפקידים המוטלים על יושב־ראש הכנסת בחוק

 וישתמש בסמכויות הנתונות ליושב־ראש הכנסת לפי כל דין.
 (ה) הוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחוייבים, גם אם הנסיבות
 האמירות בסעיפים קטנים (א) או (ב) לגבי יושב ראש הכנסת נתקיימו
 ימי שמכהן כיושב ראש הכנסת בפועל או כממלא מקום של יושב־ראש

 הכנסת״.

 חכר הכנסת: מנחם בגין
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