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 מתפרסמת בזת העעת חוק של חבר חכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 העעת חוק־יסוד: הכנסת (תיקון מס׳ דב)(מועמד בעל אזרחות כפולה)

 תיקון סעיף 6 1. בסעיף 6 לחוק־יסוד: הכנסתי (להלן - החוק העיקרי), סעיף קטן(ב) - בטל.

 הוספת סעיף 6זא 2. אחרי סעיף 6ו לחוק העיקרי יבוא:

 ״אי הצהרה 6וא. היה חבר הכנסת בעל אזרחות נוספת שאינה ישראלית, ודיני

ת המדינה שהוא אזרח שלה, מאפשרים את שחרורו מאזרחות זו, לא יצהיר ד ח י ' לה  כפו

 אמונים אלא לאחר שעשה את בל הדרוש מצדו לשם שחרורו ממנה, והוא

 לא ייהנה מזכויותיו של חבר הכנסת כל עוד לא הצהיר.״

ר  הסב

 עשה בן, לא יצהיר הצהרת אמונים ולא ייהנה מהזכויות
 המוקנות לחבר הכנסת.

 חבר הכנסת רחבעם זאבי

י ר ב  ד

 מוצע לאפשר למי שהינו בעל אזרחות נוספת
 שאינה ישראלית להתמודד בבחירות לכנסת, אולם
 להתנות את זכותו להיות חבר הכנסת בכך שיעשה את
 כל הדרוש מצדו לוותר על האזרחות הנוספת. בל עוד לא

 י הצעת הרק מסי ביתרה: הועברה לועדה ביום ב״ז בכסלו התשנ״ו(20 בדצמבר 995ו).
. נ  1 סייח התשי״ח, עמי 69; התשנ״ה, עמי 6ו

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 העעת חוק־יסוד: הממשלה (תיקון מס׳ 4) (סייג למינוי שר)

 תיקון סעיף 16 ו. בסעיף 16 לחוק־יםוד: הממשלה', בסופו יבוא:

 ״(ד) לא יתמנה לשר מי שהינו בעל אזרחות נוספת שאינה ישראלית, אמ דיני

 המדינה שהוא אזרח שלה מאפשרים את שחרורו מאזרחות זו, אלא לאחר שעשה את

 בל הדרוש מצדו לשם שחרורו ממנה.״

ר י הסב ר ב  ד

 מועמד לכנסת אם המועמד עשה את כל הדרוש כדי
 להשתחרר ממנה, ולפיכך גם לא בכשירות להתמנות
 לשר. לפיכך מוצע לתקן את סעיף 16 לחוק היסוד, באופן
 שייקבע בי מי שהינו בעל אזרחות נוספת על אזרחותו
 הישראלית, לא יתמנה לשר בטרם עשה את כל הדרוש

 מצדו לוותר על האזרחות הנוספת.

 סעיף 6 ונא) לחוק־יסוד: הממשלה (להלן - חוק
 היסוד), קובע כי לא יתמנה לשד מי שאינו כשיר להיות
 מועמד לכנסת. הואיל ומוצע (ראה הצעת חוק־יסוד:
 הכנסת (תיקון מסי 31», לאפשר למי שהינו גם בעל
 אזרחות שאינה ישראלית להיות מועמד לכנסת, הרי
 שהאזרחות הכפולה אינה פוגמת בכשירות להיות

 ס־ח התשניב, עמ׳ 214; התשנ־ו, עמי 52.
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