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חוק־יסוד: הכנסת )תיקון מס' 49(*

בחוק־יסוד:הכנסת1)להלן-חוקהיסוד(פבסעיף1-23רתיקוןסעיף23

במקוםכותרתהשולייםיבוא"דינםשלשרוסגןשרשאינםחבריהכנסת"; )1(

במקום"חברממשלהשאינוחברהכנסתפדינו"יבוא"שראוסגןשרשאינםחברי )2(
הכנסתפדינם"פבמקום"חברממשלהשהואחברהכנסת"יבוא"שראוסגןשרשהם

חבריהכנסת"פובמקום"לו"יבוא"להם"ר

אחריסעיף42בלחוקהיסודיבוא:2רהוספתסעיף42ג

"הפסקתחברות
בכנסתשלשר

אוסגןשר

חברהכנסתהמכהןכשראוכסגןשררשאילהפסיק42גר )א(
חברות הפסקת זה; סעיף הוראות לפי בכנסת חברותו את
כאמורתהיהבהודעהבכתבליושבראשהכנסתפבצירוף
הסכמתובכתבשליושבראשסיעתושלחברהכנסתפויחולו
עליההוראותסעיף40;הוראותסעיףזהלאיחולועלחבר
הכנסתהמכהןכראשהממשלהפממלאמקומופראשהממשלה

החלופיאוראשהממשלהבפועלר

)א(פ קטן בסעיף כאמור הודעה שמסר הכנסת חבר )ב(
שההודעה לאחר שעות פ4 כעבור נפסקת בכנסת חברותו
הגיעהלידייושבראשהכנסתפזולתאםחזרבומהודעתו
הסתיימה הכנסת; ראש ליושב בכתב בהודעה לכן קודם
התקופההאמורהביוםמנוחהפיידחהסיומהליוםשלאחר

מכןשאינויוםמנוחהפוהכולכפישייקבעבחוקר

נפסקהחברותובכנסתשלשראוסגןשרלפיהוראות )ג(
סעיףזהפתתחדשחברותובכנסתשאליהנבחרבהתקייםאחד
מאלהפוהואלאיידרשלשובולהצהיראמוניםלפיסעיף15:

הואחדללכהןכשראוכסגןשר; )1(

הואהיהלראשהממשלהאולראשהממשלה )2(
החלופי;

הואנקבעלכהןכראשהממשלהבפועל; )3(

הואהיהלממלאמקוםראשהממשלהר )4(

הוראותאלהיחולולענייןמספרחבריהכנסתהמרבי )ד(
באותהסיעהשרשאיםלהפסיקאתחברותםבכנסתלפיסעיף
זהפובלבדשבכלמקרהלאיפסיקואתחברותםיותרמחמישה

חבריהכנסתמאותהסיעה:

רשאיםלהפסיקאתחברותםשלישמחבריהכנסת )1(
מאותהסיעה;ואולםפמנתההסיעהלכלהיותר12חברי

הכנסת-יחולוהוראותאלה:

מנתההסיעהלכלהיותרשלושהחבריהכנסת )א(
-רשאילהפסיקאתחברותוחברכנסתאחד;

חברי לשישה ארבעה בין הסיעה מנתה )ב(
הכנסת-רשאיםלהפסיקאתחברותםשניחברי

הכנסת;

התקבלבכנסתביוםכ"גבסיווןהתש"ף)15ביוני2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-41פפמיוםט'בסיווןהתש"ף)1ביוני2020(פעמ'פ2ר

ס"חהתשי"חפעמ'69;התש"ףפעמ'39ר 1
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חברי לתשעה שבעה בין הסיעה מנתה )ג(
הכנסת-רשאיםלהפסיקאתחברותםשלושה

חבריהכנסת;

מנתההסיעהביןעשרהל־12חבריהכנסת )ד(
חברי ארבעה חברותם את להפסיק רשאים -

הכנסת;

עלאףהאמורבפסקה)1(- )2(

סיעה באותה הכנסת חברי מספר אם )א(
שאינםשריםאוסגנישריםהואעשרהלפחותפ
רשאיםלהפסיקאתחברותםשניחבריהכנסת;

סיעה באותה הכנסת חברי מספר אם )ב(
שאינםשריםאוסגנישריםהואתשעהפרשאים

להפסיקאתחברותםשלושהחבריהכנסת;

סיעה באותה הכנסת חברי מספר אם )ג(
שאינםשריםאוסגנישריםהואשמונהפרשאים
להפסיקאתחברותםארבעהחבריהכנסתאו
את להפסיק הרשאים הכנסת חברי כמספר

חברותםלפיפסקה)1(פלפיהנמוך;

בשל זה ובכלל סיעהפ חברי מספר בשינוי אין )3(
התפלגותאומיזוגעםסיעהאחרתפכדילהשפיעעל
הפסקתהחברותבכנסתשלחברהכנסתשנעשתהלפני

שינויכאמורר

נפסקהחברותובכנסתשלחברהכנסתלפיסעיףזה )ה(
והתחדשהחברותובכנסתמשוםשחדללכהןכשראושחדל
לכהןכסגןשרשלאבנסיבותהמנויותבסעיף26)2(לחוק־יסוד:
הממשלהפלאתיפסקשובחברותובכנסתלפיהוראותסעיף

זהבתקופתכהונתהשלאותההכנסתר

שר)ו( סגן או שר )ג(פ קטן בסעיף האמור אף על )1(
שהפסיקאתחברותובכנסתלפיסעיףזהוחברהכנסת
שהואשראוסגןשרהחבריםבאותהסיעהרשאים
להודיעליושבראשהכנסתבהודעהמשותפתבכתבפ
על סיעתםפ ראש יושב של בכתב הסכמתו בצירוף
חידושחברותובכנסתשלהשראוסגןהשרשחברותו
האחר הכנסת חבר של חברותו הפסקת ועל נפסקה

באותומועד)בחוק־יסודזה-הודעתהחלפה(ר

בכנסת החברות והפסקת החברות חידוש על )2(
בהתאםלהודעתהחלפהיחולוהוראותסעיףקטן)ב(פ
בשינוייםהמחויביםפאולםחזרהמהודעתההחלפה
תהיהרקבהודעהמשותפתבכתבשלמגישיהודעת

ההחלפהליושבראשהכנסתר

לאימסורחברהכנסתשחברותובכנסתנתחדשה )3(
לפיפסקה)1(הודעתהחלפהנוספתבתקופתכהונתה

שלאותההכנסתר"

חברי לתשעה שבעה בין הסיעה מנתה )ג(
הכנסת-רשאיםלהפסיקאתחברותםשלושה

חבריהכנסת;

מנתההסיעהביןעשרהל־12חבריהכנסת )ד(
חברי ארבעה חברותם את להפסיק רשאים -

הכנסת;

עלאףהאמורבפסקה)1(- )2(

סיעה באותה הכנסת חברי מספר אם )א(
שאינםשריםאוסגנישריםהואעשרהלפחותפ
רשאיםלהפסיקאתחברותםשניחבריהכנסת;

סיעה באותה הכנסת חברי מספר אם )ב(
שאינםשריםאוסגנישריםהואתשעהפרשאים

להפסיקאתחברותםשלושהחבריהכנסת;

סיעה באותה הכנסת חברי מספר אם )ג(
שאינםשריםאוסגנישריםהואשמונהפרשאים
להפסיקאתחברותםארבעהחבריהכנסתאו
את להפסיק הרשאים הכנסת חברי כמספר

חברותםלפיפסקה)1(פלפיהנמוך;

בשל זה ובכלל סיעהפ חברי מספר בשינוי אין )3(
התפלגותאומיזוגעםסיעהאחרתפכדילהשפיעעל
הפסקתהחברותבכנסתשלחברהכנסתשנעשתהלפני

שינויכאמורר

נפסקהחברותובכנסתשלחברהכנסתלפיסעיףזה )ה(
והתחדשהחברותובכנסתמשוםשחדללכהןכשראושחדל
לכהןכסגןשרשלאבנסיבותהמנויותבסעיף26)2(לחוק־יסוד:
הממשלהפלאתיפסקשובחברותובכנסתלפיהוראותסעיף

זהבתקופתכהונתהשלאותההכנסתר

שר)ו( סגן או שר )ג(פ קטן בסעיף האמור אף על )1(
שהפסיקאתחברותובכנסתלפיסעיףזהוחברהכנסת
שהואשראוסגןשרהחבריםבאותהסיעהרשאים
להודיעליושבראשהכנסתבהודעהמשותפתבכתבפ
על סיעתםפ ראש יושב של בכתב הסכמתו בצירוף
חידושחברותובכנסתשלהשראוסגןהשרשחברותו
האחר הכנסת חבר של חברותו הפסקת ועל נפסקה

באותומועד)בחוק־יסודזה-הודעתהחלפה(ר

בכנסת החברות והפסקת החברות חידוש על )2(
בהתאםלהודעתהחלפהיחולוהוראותסעיףקטן)ב(פ
בשינוייםהמחויביםפאולםחזרהמהודעתההחלפה
תהיהרקבהודעהמשותפתבכתבשלמגישיהודעת

ההחלפהליושבראשהכנסתר

לאימסורחברהכנסתשחברותובכנסתנתחדשה )3(
לפיפסקה)1(הודעתהחלפהנוספתבתקופתכהונתה

שלאותההכנסתר"
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בסעיף43לחוקהיסוד-3רתיקוןסעיף43

בסעיףקטן)ב(פבמקום"מכוחהוראתסעיףקטן)א("יבוא"מכוחהוראותסעיףזה"; )1(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

מישחברותובכנסתנפסקהלפיסעיף42ג)א(פתתפנהמשרתוויבואבמקומו ")ג(
המועמדכאמורבסעיףקטן)א(;נתחדשהחברותובכנסתלפיסעיף42ג)ג(פיחולו

הוראותסעיףקטן)ב(סיפהר

42ג)ו( סעיף לפי החלפה להודעת בהתאם נפסקה בכנסת שחברותו מי )ד(
)בסעיףזה-חברהכנסתהמוחלף(פתתפנהמשרתוויבואבמקומומישהגיש

עמואתהודעתההחלפהכאמורבאותוסעיףר

נתחדשהחברותובכנסתשלחברהכנסתהמוחלףלפיסעיף42ג)ג(פיחולו )ה(
הוראותסעיףקטן)ב(סיפהר

נתחדשהחברותובכנסתשלחברהכנסתהמוחלףבהתאםלהודעתהחלפה )ו(
נוספתלפיסעיף42ג)ו(פיחולוהוראותסעיףקטן)ד(ר"

תיקוןחוק־יסוד:
הממשלה-מס'9

בחוק־יסוד:הממשלה4-2ר

בסעיף26)5(פבמקום"חברהכנסת"יבוא"חברהכנסתפזולתאםחברותובכנסת )1(
נפסקהלפיהוראותסעיף42גלחוק־יסוד:הכנסתותקופתכהונתהשלאותההכנסת

טרםהסתיימה";

בסעיף30)ד(פבסופויבוא"בסעיףקטןזהפ"חברהכנסת"-לרבותשראוסגןשר )2(
שחברותובכנסתנפסקהלפיסעיף42גלחוק־יסוד:הכנסתר";

אחריסעיף30יבוא: )3(

"הטלתהתפקיד
להרכיבממשלה

עלשראוסגןשר
שחברותובכנסת

נפסקה

שר30אר סגן או שר ו־29פ 13 11פ עד 7 בסעיפים האמור אף על
שחברותובכנסתנפסקהלפיסעיף42גלחוק־יסוד:הכנסתפ
ניתןלהטילעליואתהתפקידלהרכיבממשלהפלבקשלהטיל
עליואתהתפקידלהרכיבממשלהאולהציעאותוכמועמד
להיותראשהממשלהפבהתאםלהוראותהסעיפיםהאמוריםפ
הממשלה לראש היותו עם אולם הכנסתפ חבר שאינו אף
42ג)ג()2( סעיף להוראות בהתאם בכנסת חברותו תתחדש

לחוק־יסוד:הכנסתר

ממלאמקוםראש
הממשלהפראש

הממשלהבפועל
אוראשהממשלה

החלופישהוא
שראוסגןשר

שחברותובכנסת
נפסקה

עלאףהאמורבסעיפים5)ד(פ16)ג(פ30)ג(פו־43אפניתןלבחורפ30בר
בהתאםלהוראותהסעיפיםהאמוריםפשרשחברותובכנסת
נפסקהלפיסעיף42גלחוק־יסוד:הכנסתלממלאמקוםראש
שר סגן או שר או בפועלפ הממשלה לראש או הממשלה
שחברותובכנסתנפסקהכאמורלראשהממשלההחלופיפאף
שאינוחברהכנסתפאולםעםבחירתוכאמורתתחדשחברותו

בכנסתבהתאםלהוראותסעיף42ג)ג(לחוקהיסודהאמורר"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשס"אפעמ'פ15;התש"ףפעמ'34ר 2
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