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 השעיה
 38-ו 7תיקונים 

חבר הכנסת שהורשע בעבירה פלילית וקבע בית  )א( ב.42
המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, 
שיש עם העבירה קלון, יושעה מכהונתו בכנסת מיום 
קביעת בית המשפט ועד למועד שבו פסק הדין נעשה 

 סופי.
חבר הכנסת שהורשע בעבירה פלילית ונידון למאסר,  )ב(  38תיקון 

יושעה מכהונתו בכנסת למשך הזמן שהוא נושא את 
 עונש המאסר.

הוראות סעיף זה יחולו גם על חבר הכנסת שהורשע  (1)ב  26תיקון 
בעבירה כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב( לפני היותו 

 חבר הכנסת.
 ]בטל[. )ג(  38תיקון 

 *]בטל[. ג42 42תיקון 

 חילופים 
 של חברי

 הכנסת
 42-ו 7 ניםתיקו

מתוך  –נתפנתה משרתו של חבר הכנסת, יבוא במקומו  )א( .43
המועמד ששמו  –רשימת המועמדים שכללה את שמו 

 נקוב ראשון אחרי שמו של אחרון הנבחרים.

ב, משרתו 42מי  שחברותו בכנסת הושעתה לפי  סעיף   )ב(  
שעיה ויבוא במקומו המועמד תתפנה לתקופת הה

; חזר למלא את משרתו, יחדל לכהן זהכאמור בסעיף 
האחרון שנהיה לחבר הכנסת מתוך רשימת המועמדים, 
ולא תפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון לשוב ולהיות 

 לאחר מכן חבר הכנסת מכוח הוראת סעיף קטן )א(.
 ]בטל[. (ו-)ג  42תיקון 

 יציבות
 החוק

חירום -שעת-אמור בכל דין אחר, אין בכוחן של תקנותעל אף ה .44
 לשנות חוק זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים.

 נוקשות
 סעיפים

או סעיף זה, אלא ברוב של שמונים חברי  44אין  לשנות סעיף  .45
 הכנסת.

 תחולת
 נוקשות

  15תיקון 

 .א )א(9תחול גם לענין שינוי סעיף  45הוראת סעיף  א.45

 מתי דרוש
 רוב מיוחד

 15-ו 11, 3תיקונים 

 45או  44, 34א, 9, 4הרוב הדרוש לפי חוק זה לשינוי הסעיפים  .46
יהא דרוש להחלטות מליאת הכנסת בקריאה הראשונה, 

 –בקריאה השניה ובקריאה השלישית לענין סעיף זה "שינוי" 
 בין מפורש בין משתמע.

                                                 
והוראת שעה(, המכונה החוק הנורווגי,  42יסוד: הכנסת )תיקון מס' -סעיף זה נוסף לחוק במסגרת חוק *

בד. הסעיף איפשר לשר או סגן שר )שאינו ראש הממשלה, בל 20-והוא היה בתוקף במהלך כהונת הכנסת ה
ממלא מקומו או ראש הממשלה בפועל( אחד מכל רשימת מועמדים לכנסת להתפטר מהכנסת למשך 
תקופת כהונתו בממשלה, ולשוב לכנסת בעת שהוא חדל להיות שר או סגן שר או אם התמנה לראש ממשלה 

י שרים מכהנים מאותה רשימת מועמדים להודיע שהם או ממלא מקומו. כמו כן, ניתנה האפשרות לשנ
 מחליפים ביניהם לגבי מי יכהן כחבר כנסת. 
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 משאל עםיסוד: -חוק
 (400ע"ד, עמ' התש)ספר החוקים 

 
 

החליטה הממשלה לאשרר הסכם או לחתום על  )א( .1 משאל עם
הסכם, שלפיו המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת 

ים בו, לרבות ישראל לא יחולו עוד על שטח שהם חל
ולל התחייבות לעתיד והתחייבות המותנית הסכם הכ

בתנאים, יהא ההסכם, לאחר שאושר בכנסת ברוב 
ור במשאל עם, אלא אם כן אושר חבריה, טעון איש

 ברוב של שמונים חברי הכנסת.

החליטה הממשלה, שלא בדרך של הסכם, שהמשפט,  )ב(  
השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא יחולו עוד על 
שטח שהם חלים בו, תהא ההחלטה, לאחר שאושרה 
בכנסת ברוב חבריה, טעונה אישור במשאל עם, אלא 

 ונים חברי הכנסת.אם כן אושרה ברוב של שמ

להשתתף הזכות 
 במשאל עם

זכאי להשתתף במשאל העם מי שהיה זכאי להשתתף  .2
בבחירות לכנסת לו היו מתקיימות במועד עריכת משאל 

 העם.

על עריכת משאל העם יחולו הוראות הדין בעניין הבחירות  .3 החלת הוראות
 לכנסת, בשינויים המחויבים ובשינויים שנקבעו בחוק.

יסוד זה, -אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק .4 בותיצי
 להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים.

סוד שהתקבל ברוב של י-חוקביסוד זה אלא -אין לשנות חוק .5 נוקשות
 חברי הכנסת.


