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הכנסת)*

בחוק־יסוד :הכנסת ,1בסעיף (20א) ,אחרי "עד לבחירת יושב ראש הכנסת ",יבוא "ימשיך לכהן
בתפקידו יושב ראש הכנסת היוצאת אם שב ונבחר כחבר הכנסת ,ואם לא שב ונבחר –".

דברי הסבר
חוק־יסוד :הכנסת קובע בסעיף  20כי מתחילת
כהונתה של הכנסת ועד לבחירת יושב ראש הכנסת יכהן
הוותיק שבחברי הכנסת כיושב ראש הכנסת בפועל .חוק
הכנסת ,התשנ"ד– ,1994קובע הוראות משלימות ,ומפורטות
בהן סמכויות יושב ראש הכנסת בפועל בישיבת הפתיחה
של הכנסת.
תקופת כהונתו של יושב ראש הכנסת בפועל יכולה
להימשך בין שעות ספורות לכמה שבועות ,שכן סעיף
(2ב) לתקנון הכנסת קובע כי יושב ראש הכנסת ייבחר עד
לכינון הממשלה.

*
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מוצע לתקן את חוק־יסוד :הכנסת ולקבוע כי אם מי
שכיהן כיושב ראש הכנסת היוצאת שב ונבחר לכנסת,
הוא ימשיך לכהן כיושב ראש הכנסת עד לבחירת היושב
ראש בכנסת החדשה .הוראה דומה קבועה בחוק־יסוד:
הממשלה ,בסעיף  30לעניין רציפות הממשלה .רק אם
יושב ראש הכנסת היוצאת לא נבחר מחדש יכהן ותיק
חברי הכנסת כיושב ראש הכנסת בפועל ,כקבוע כיום.
מוצע לתקן גם את ההוראות המשלימות להסדר זה
בסעיף  1לחוק הכנסת ,התשנ"ד– ,1994בהצעת חוק הכנסת
(תיקון מס' ( )38רציפות הכהונה של יושב ראש הכנסת),
התשע"ו– ,2015המתפרסמת בחוברת זו.
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דברי הסבר
מוצע לקבוע הסדר משלים להסדר המוצע בהצעת
חוק־יסוד :הכנסת (תיקון מס' ( )43רציפות הכהונה של
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יושב ראש הכנסת) ,המתפרסמת בחוברת זו.
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