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 עמוד

 חוק־יםוד: הכנסת(תיקון מס׳ 23) 5

 וווק־יםוד: נשיא המדינה(תיקון מסי 3) 6

 מתפרסמת כזה הצעת חוק מטעם ועדת הכנסת של הכנסת:

 חוק־יסוד: הכנסת (תיקון מסי 23) [346]

 האמור בסעיף 21 לחוק־יםוד: הכנסתי יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) מספר החברים בוועדה לא, יעלה על חמישה עשר״.
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 2. תחילתו של חוק זה עם כינונה של הכנסת השלוש־עשרה.

 תיקץ סעיף 21

 חחילזז

ר ב ס י ה ר ב  ד

 יגביר את ההשתתפות בישיבות הוועדה, יביא להתמחותם
 של חבריה בנושאים הנדונים בה, ייצור גיבוש, הזדהות
 וקירבה בין חברי הוועדה ויעלה את השיקול הענייני בדיוני

 הוועדה והחלסיתיה.

 בדרך זו יושג גם איזון יתר במעמדן ויוקרתן של ועדות
 הבית, המעוותים כיום בסידה רבה.

 חברי הכנסת: חיים קורפו, שושנה אדבלי׳
 אלמוזלינו, אליהו בן־אלישר, מיכאל בר־זהר,
 דוד ליבאי, אוריאל לין, יהושע מצא, אורה

 נמיר, אברהם שוחט

 ועדות הכנסת מתקשות למלא תפקידן כראוי בשל מיעוט
 משתתפים בישיבותיה! והרכבם המשתנה מישיבה לישיבה.
 לעתים מתקשה ועדה להציג נוכחות מכובדת בעת הופעתם

 של מוזמנים לפניה.

 דבר זה בא, בעיקרו, בשל המספר הגדול של חברים
 בוועדות (בשתיים ׳מוועדות הכנסת יש ביחד 54 חברים)
 המביא לכך שכל חבר-כנסת משובץ בשלוש או ארבע ועדות,
 ולמעשה רק מספר קטן של חברי־כבסת מקיים השתתפות

 מלאה ומתמדת בישיבות הוועדה.

 התיקון המוצע יביא לכך שחלק מחברי־הכנסת יכהן

 בוועדה אחת ואילו החלק האחר בשתי ועדות בלבד, מצב זה

 י ס׳׳וז החשי״ח, עמי 69.
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 מתפרסת כזה הצעת חוק מטעם ועדת החוקה חוה ומשפט של הכנסת:

 חוק־יסוד: נשיא המדינה (תיקון מסי 3) [347]
 גירסה א׳

 ףוספח סעיף 22א 1. אחדי סעיף 22 לחוקייסוד: נשיא המדינה1 יבוא:

 ״תקופת !ימן 22א. מי שהיה נשיא המדינה לא יכהן בתפקיד פוליטי, חמש שנים מתום
 כהונתו״.

 גירסה ב׳

 תיקון סעיף 4 1. בסעיף 4 לחוק־יסוד: נשיא המדינה(להלן - החוק העיקרי), במקום ״שתי תקופות״ יב6*

 ״שלוש תקופות״.

* 2. אחרי סעיף 22 לחוק העיקרי יבוא: 2  תוספת סעיף 2

 •׳תקופת צינון 22א. מי שהיה נשיא המדינה לא יכהן בתפקיד פוליטי, חמש שנים מתום

 כהונתו״.

ר כ ס  ה

 הצעת התיקון נועדה, בין היתר, למבוע מצב שבו נשיא
 המדינה המתכוון לשוב מיד בתום כהונתו לחיים הפוליטיים,
 ינהג משוא פנים כלפי המפלגה שבה הוא מתכנן להשתלב,
 בעת הכרעות גורליות הנוגעות למפלגות, כמו למשל בעת

 החלטה על מי להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה.

 גירםה ב׳ באה להוסיף סעיף נוסף, שמטרתו להאריך את
 התקופה שבה יכול אדם לכהן בתפקיד נשיא המדינה, משתי
 קדנציות לשלוש קדנציות(כל קדנציה היא של חמש שנים).

 חברי הכנסת: יעקב שמאי, ראובן ריכלין

 על פי׳ החוק הקיים, •כול נשיא המדינה מיד עם סיום
 כהונתו, להיכנס לזירת החיים הפוליטיים, להשתלב במפלגה
 כלשהי ולנסות לכהן מטעמה בתפקידים שונים, תוך ניצול

 הילת התפקיד הממלכתי, הראשון במעלה, שבו כיהן.

 יש בכך כדי לפגוע בכבוד מוסד הנשיאות שאמור להיות
 משוחרר משיקולים מפלגתיים כלשהם, מבחינת היותו גורם

 מאחד בעם.

 1 ס״ת התשכ״ד, עמי 118; התשכ״ס, עמ׳ 98 ועמי 226.
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