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

 הצעת חוק־יםוד: הכגסת (תיקון מס׳ 45} (הגבלת מועמדות לכנסת של
 נושאי משרות)

ן - חוק היסוד), בסעיף ד - ל ה ל ) י סת נ ר: הכ סו י ק־  תיקון סעיף י ו. בחו

״ - יימחקו; נתו א משמש בכהו ד הו ם ״כל עו י ל  (1} בפסקה (5), המי

״ - יימחקו; נתו ד הוא משמש בכהו ם ״כל עו י ל  (2) בפסקה (4), המי

יקבעו דים שי ק־ יבוא: ״בדרגות או בתפקי ם ״כפי שייקבעו בחו  (3) בפסקה (9;, במקו

:  בחוק־

 (4) אחרי פסקה (9) יבוא:

יקבעו דים שי ם שהוקמו בחוק, בדרגות או בתפקי די י בדי תאג  "(10) עו

 בחוק־,";

עד י המו ר לפנ  (5) בסופו יבוא: ״זולת אם חדלו לכהן במשרה או בתפקיד כאמו

עד י המו עד מוקדם מזה, לפנ אם נקבע בחוק מו ם לכנסת, ו י עמד  להגשת רשימות המו

 האמור״.

ד - סו הי ק־  תיקון סעיף 42 2. בסעיף 42 לחו

: ה או מועמדותי נ ה ״פקיעת כהו ם תהי י י ל תרת השו ו  (ו) כ

א ״או בו תו בכנסת״ י ו "חבר י א ״או מועמד לכנסת״ אחר בו  (2) אחרי ״חבר הכנסת״ י

ן זה, י ם כאמור; לענ די ך ובסופו יבוא ״לאחד התפקי י נ ע תו לכנסת, לפי ה ו עמד  מו

ם הגשת הרשימה ו ם לכנסת, מי עמדי ל ברשימת מו  ״מועמד לכנסת״ - מי ששמו כלו

ו כחבר הכנסת״. ת נ ו ה לת כ ם תחי ו  עד י

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 2 סעיף ד לחוק היסוד מטרתו למנוע מנושאי
 משרות ומבעלי תפקידים מסוימים מלהיות
 מועמדים לכנסת כדי לשמור על האופי הניטרלי

 והא־ פוליטי של משרות ותפקידים אלה.

 אותה תכלית עומדת בם ביסוד סעיף 42 לחוק
 היסוד הקובע כי חבר הכנסת שנבחר או שנתמנה
 לתפקידים המנויים בסעיף 7 חברותו בכנסת פוקעת עם

 בחירתו או עם התמנותו.

 זיקתו הפוליטית של מועמד לכנסת בבל שלב
 שמיום הגשת מועמדותו עד יום תחילת כהונתו בחבר
 הכנסת, בין לפני הבהירות ובין לאחריהן, מצדיקה הטלת

 הגבלות דומות גם על המועמד לכנסת.

 מוצע לקבוע במפורש, וזאת בין השאר לאור
 פירושו של סעיף 7 לחוק היסוד על ידי שופטי הרוב בבית
 המשפט העליון בבג־צ 7157/95 ארד נ׳ יושב ראש הכנסת
 ואח־ פ״ד נ(1), 3ל5, כי ההסדר שבסעיף 42 יחול גם לענין

 מועמדים לכנסת בכל שלכ של מועמדותם.

 הצעת החוק פורסמה בהצעות חוק 3006, מיום א׳
 בסידן החשס״א (23 במאי 2001), והיא מתפרסמת בזה

 בשנית.

 הצעות חוק 3014, כ״ז בסיק התשס״א, י00ל.5<.3

 סעיף ו מוצע לתקן את סעיף 7 לחוק־יסוד: הכנסת
 (להלן - חוק היסוד), הקובע משרות
 ותפקידים שהמכהנים בהמ יהיו מנועים מלהיות
 מועמדים לכנסת. מוצע להוסיף לרשימת המשרות
 והתפקידים שבסעיף גם עובדי תאגידים שהוקמו בחוק
 (פסקה (4) המוצעת), ולהוסיף בסעיף הוראה המסמיכה
 לקבוע בחוק רגיל הוראות בדבר תקופות צינון(פסקה(5)

 המוצעת).

 סעיף 56 לחוק הבהירות לכנסת ולראש הממשלה,
 התשב־ט-969ו (להלן - תוק הבחירות), קובע תקופות
 צינון הנדרשות לפני הגשת מועמדות לכנסת מבעלי
 התפקידים ונושאי המשרות המפורטים בו: עובדי
 המדינה, קציני צבא, שוטרים, סוהרים ועובדי תאגידים

 שהוקמו בחוק.

 התיקון המוצע יביא להתאמה בין חוק היסוד
 להוראות סעיף 56 לחוק הבחירות, וכן יאפשר לקבוע
 תקופות צינון לנושאי משרות ולבעלי תפקידים נוספים,

 המנויים בסעיף 7 לחוק היסוד.

 י ס״ח התשי־ח, עמי 69: התשס־א, עמי 58ו.
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