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טתפרפפת כזה מטעם ועדת החוקה חוק ומעפט הצעת הדל! של חברי ההנפת:

חוק־יסזד ג ה כ נ ס ת )תיקון מסי (7
.1

אחרי סעיף  42לחוק־יסוד :הכנסת י ב ו א :
1

ה ו ס פ ת סעיפים
42א ו42-ב

גיירסה אי של פעיף 42א
״חבי הכנסת
ש י  ,י ר ש ע

42א) .א( הורשע חבר הכנסת בעבירה פלילית והוטל עליו עונש
מאסר בפועל של שנה אחת או יותר ,יחליט בית המשפט ,לפני מתן גזר
הדין ,אם העבירה בנסיבותיה יש עמה קלון; החלטה בענין זה ניתנת
לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין.
)ב( חבר הכנסת שהורשע בפסק דין סופי בעבירה שהוחלט עליה
ישיש עמה בנסיבותיה משום קלון ,חברותו בכנסת נפסקת ביום שבו
פסק הדין נהיה סופי.״
גידפה ם של פעיךי 42א

״חבר הכנסת
ש ה ו ר ש ע

42א) .א( הכנסת רשאית ,בהחלטה ,להעביר חבר הכנסת מכהונתו אם
קבעה כי אץ הוא ראוי לכהונתו מחמת שהורשע בפסק דין סופי בעבירה
פלילית והוטל עליו עונש מאסר בפועל של שנה אחת או יותר.
1

סייח החשי״ח ,עמ׳  ;69התשיי׳ט ,עמי
עמ׳ .160
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)ב( הכנסת לא מעביר חבר הכנסת מכהונתו אלא עקב קובלנה
שהביאו לפני ועדת הכנסת עשרים לפחות מחברי הכנסת ולפי הצעת
ועדת הכנס!!; החלטת *הכנסת על'העברת חבר הכנסת לא תתקבל אלא
ברוב של שגי שלישים של הברי הכנסת.
)ג( ועדת 3כנס^ לא תציע והכנסת לא תחליט להעביר חבר
הכנסת מכהונתו אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את דברו.
42ב) .א( חבר הכנסת שהורשע בעבירה פלילית ,רשאית ועדת הכנסת,
על פי הצעת כל חבר הכנסת ,להשערתו מכהונתו כחבר הכנסת למשך׳
הזמן שפסק הדין אינו סופי.

השעיד,

)ב( חבר הכנסת שהורשע בעביחד•!לילית ונידון למאסר ,רשאית
ועדת הכנסת ,על פי הצעת כל חבר הכנסת ,להשעותו מכהונתו בכנסת
למשד הזמן שהוא נושא את עונש המאסר.
)ג( ועדת הכנסת לא תחליט לפי סעיף זה אלא לאחר שניתנה
לחבר הכנסת הזדמנות להשמיע את דברו.״
.2

האמור בסעיף  43לחוק־יסוד :הכנסת יסומן)א( ואחריו יבוא:
״)ב( מי שחברותו בכנסת הושעתה לפי סעיף 42ב ,משרתו תתפנה לתקופת
ההשעיה ויבוא במקומו המועמד כאמור בסעיף קטן )א(; חזר למלא את משרתו,
יחדל לכהן האחרון שנהיה לחבר הכנסת מתוך רשימת המועמדים ,ולא תיפגע
בשל כד בלבד זכותו של האחרון לשוב ולהיות לאחר מכן חבר הכנסת מכוח
הוראת סעיף קטן )א(.״
חברי הכנסת ש׳ ארפלי־אלמוזליגו דמי שחל

מתפרפמת כזה »טעפ ועדת חפניכ ואיכות הפכיכה הצעת חוק של חכר הכנסת:

חוק לתיקון הקודת העיריות )תיקון מסי  , { 2 9ה ת ש מ ״ א — ו  9 8ו
ה ח ל פ ת ס ע י ף 162

.1

במקום סעיף  162לפקודת העיריות י ב ו א :

״הרכב הועדות

1

 .162ועדה של המועצה שלא נקבע לה מרכב מיוחד בפקודה זו או
׳בחוק אהד ,יהיו  25%לפחות מחבריה חברי המועצה ,והשאר בעלי
זכות להיבחר לחברי מועצה ,שאינם פסולים לפי סעיף  ,120ובלבד
שההרכב הסיעתי הכולל של כל הועדות כאמור יהיה בהתאם להרכב
הסיעתי של המועצה.״
חבר הכנסת י׳ חשאי

 1דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו פ ח חדש  ,8עפ׳
עמ׳ .27

 ;197ס״ח התש״ם ,עמ׳  ;61ה״ח

244

המחיר  30אגורות חדשות

 ,1265התשל׳׳ז ,עמי ¡28

 ,1418התש׳׳ם,
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