
*(23 מס' (תיקון הכנסת חוקיסוד:

14 סעיף יבוא:החלפת 4ו סעיף במקום היסוד), חוק  (להלן הכנסתי בחוקיסוד: .1
הפתיחה מדינתישיבת של אופיה את יבטאו והם בחוק, ייקבעו הפתיחה ישיבת סדרי . 14

ומורשתה." ישראל

15 סעיף יבוא:החלפת היסוד לחוק 15 סעיף במקום . 2

אמונים הצהרת
הכנסת חבר של

ההצהרה: דברי ואלה אמונים; יצהיר הכנסת חבר (א) .15

את באמונה ולמלא ישראל למדינת אמונים לשמור מתחייב ''אני

בכנסת.'' שליחותי

בחוק. ייקבעו ההצהרה סדרי (ב)

חוק תיקון
הכנסת

 התשנד994ו2 בועדות), החברים (מספר הכנסת בחוק .3

יימחקו,  בועדות)' החברים "(מספר המילים החוק, בשם (ו)

יבוא: ולפניו 3 יסומן 1 סעיף (2)

הפתיחה "ישיבת
הכנסת של

או הראשונה ישיבתה את הכנסת חברי זקן משפתח (א) . 1

חברי של האמונים הצהרת את יצהיר הנהלתה, את לידיו משקיבל
הכנסת.

האמונים, הצהרת את הכנסת חברי זקן משהצהיר (ב)

ההכרזה מתוך וקטעים בתהלים קכ''ב מזמור המליאה בפני ייקראו

הראשונה. בתוספת המופיעים ישראל, מדינת הקמת על

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ,(1996 במרס ו 2) התשנ"ו באדר כא ביום בכנסת נתקבל *
529 עמ' ,(1996 בפברואר 19) התשנו בשבט כ"ט מיום ,2497

112 עמ' התשנו, ;69 עמ' התשי"ח, סח 1
140 עמ' התשנ"ד, ס"ח 1



באזני האמונים הצהרת את ויקרא ישוב הכנסת חברי זקן (ג)
ויצהיר: זה, אחר בזה יקום, הכנסת מחברי אחד וכל הכנסת חברי

אני." "מתחייב

הלאומי ההימנון בשירת תינעל הפתיחה ישיבת (ד)
השניה. בתוספת המובא בנוסח "התקווה

לאחר הצהרה
הפתיחה ישיבת

לחבר שהיה או הפתיחה, בישיבת נכח שלא הכנסת חבר 2

הראשונה בישיבה האמונים הצהרת את יצהיר מכן, לאחר הכנסת

נוסח את באזניו יקרא הישיבה ראש יושב נוכח; הוא שבה
ויצהיר: יקום הכנסת וחבר ההצהרה

; אני "מתחייב

;4 יסומן 2 סעיף (ג)

יבוא: בסופו (4)

הראשונה "התוספת

ו(ב)) (סעיף
חיי חי בה והמדינית, הדתית הרוחנית, דמותו עוצבה בה היהודי, העם קם ישראל בארץ

את כולו לעולם והוריש וכללאנושיים לאומיים תרבות נכסי יצר בה ממלכתית, קוממיות
הנצחי. הספרים ספר

לטובת הארץ פיתוח על תשקוד גלויות; ולקיבוץ יהודית לעליה פתוחה תהא ישראל מדינת

נביאי של חזונם לאור והשלום הצדק החירות, יסודות על מושתתת תהא תושביה; כל
ומין; גזע דת, הבדל בלי אזרחיה לכל גמור ומדיני חברתי זכויות שוויון תקיים ישראל;

כל של הקדושים המקומות על תשמור ותרבות; חינוך לשון, מצפון, דת, חופש תבטיח
הדתות.

לשיתוף להם וקוראים ולעמיהן, השכנות המדינות לכל טובה ושכנות שלום יד מושיטים אנו
בארצו. העצמאי העברי העם עם הדדית, ועזרה פעולה

השניה התוספת

ו(ד)) (סעיף

התקווה

פנימה בלבב עוד כל

הומיה, יהודי נפש

קדימה מזרח ולפאתי
צופיה, לציון עין

תקותנו אבדה לא עוד ,

אלפים, בתשנות התקוה
בארצנו, חפשי עם להיות

וירושלים.'' ציון ארץ

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב


