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 :  יבוא8סעיף אחרי , 

-א לחוק7 השעיה של חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף: 1'פרק ד"  

 הכנסת: יסוד

השעיה של חבר   

הכנסת שהתקיים 

 בו האמור בסעיף

: יסוד-א לחוק7

 הכנסת

: יסוד-לחוק) ד(ב42בקשה לפי סעיף   ) א( .א8

בצירוף , תוגש ליושב ראש הכנסת בכתב, הכנסת

והוא , מתבססתהיא נימוקים והחומר שעליו 

 .יעבירנה לוועדת הכנסת לדיון

החליטה ועדת הכנסת שלא להציע להשעות   )ב(      

 .תהא החלטתה סופית, את חבר הכנסת

ועדת הכנסת לא תציע והכנסת לא תחליט   )ג(      

אלא לאחר , להשעות חבר הכנסת מכהונתו

ואם , שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו

היה המעשה שבעקבותיו הוגשה הבקשה עבירה 

;  גם ליועץ המשפטי לממשלה–פלילית לכאורה 

חבר הכנסת רשאי להיות מיוצג בוועדה על ידי 

 .עורך דין

השעיית חבר בועדת הכנסת לא תדון   ) ד(      

,  ולא תחליט להציע להשעותוהכנסת מכהונתו

לחברי הוועדה לחבר הכנסת ואלא אם כן הודיעו 

 ימים עשרהעל קיום הדיון וההצבעה לפחות 

הכנסת לא תדון כאמור אלא אם כן הודיע ; מראש

 הכנסת על קיום הדיון ייושב ראש הכנסת לחבר

 .  מראש ימיםעשרהוההצבעה לפחות 
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הדיון בוועדת הכנסת יתקיים בתוך שלושה   ) ה(      

במועד , לידיההגיעה הבקשה שבועות מהיום ש

הדיון בכנסת יתקיים ; שיקבע יושב ראש הוועדה

, בתוך שלושה שבועות מיום החלטת ועדת הכנסת

 .במועד שיקבע יושב ראש הכנסת

חבר את על החלטת הכנסת להשעות   )ו(      

, הכנסת רשאי הוא לערער לבית המשפט העליון

לחוק ) 1ב(64ועל הערעור יחולו הוראות סעיף 

1969–ט"התשכ ,]נוסח משולב [הבחירות לכנסת
2

, 

 .בשינויים המחויבים

יחולו , דיון בוועדת הכנסתעל סדרי ה  )ז(      

הוראות תקנון הכנסת בעניין קביעת חסינות או 

 ."נטילת זכות מחבר הכנסת

ר ב ס ה י  ר ב   ד

השעיית חבר  ()45' תיקון מס (הכנסת: יסוד-מוצע לקבוע הסדר משלים להסדר המוצע בהצעת חוק

ליך להשעיית חבר ולקבוע את פרטי הה, המתפרסמת בחוברת זו, )א7הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 

מטרת ההוראות המוצעות היא להבטיח . הכנסת: יסוד-א לחוק7הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 

לקבוע את ,  לתת לחבר הכנסת הזדמנות להשמיע את טענותיו ולהיות מיוצג בדיוניםקרי, הליך הוגן

חסינות ושלילת טילת נ – ים אחריםשיפוטי- מעיןכיםבדומה לנדרש בהלי(מועדי הישיבות בעניינו מראש 

 מוצע עוד. לענייןהנוגעים וכן להביא בפני חברי הכנסת את הנימוקים והראיות , )זכויות בוועדת הכנסת

כפי , לערער לבית המשפט העליוןרשאי חבר הכנסת הוא את לקבוע כי על החלטת הכנסת להשעות 

 בעניין פסילת רשימות ,1969–ט"התשכ ,]נוסח משולב [ לחוק הבחירות לכנסת64שקבוע היום בסעיף 

  . מהתמודדות לכנסת
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