חוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם )תיקון מס'
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 .1בחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם ,התשי"א) 1 1951להלן  החוק
העיקרי( ,בסעיף )2ב() ,(2במקום "להוראות סעיפים" יבוא "להוראות סעיף".

תיקון

סעיף 13ד

.2

לחוק העיקרי 

בסעיף 13ד

)ו( בסעיף קטן ) ,0אחרי פסקה ) (2יבוא:
")(3

)(2

הפר כלל מכללי האתיקה,".

בסעיף

קטן )ב(



)א( בפסקה ) ,0במקום הסיפה החל במילים "והוא יקבע" יבוא "שניים מהם
חברים בסיעות הקואליציה ושניים מהם חברים בסיעות האופוזיציה ,יושב
ראש הכנסת יקבע את היושב ראש של ועדת האתיקה ,מבין חבריה;".
)ב(

בסופו יבוא:
")(3

בסעיף קטן זה



"סיעות הקואליציה"  הסיעות בכנסת שהן צדדים להסכמים המחייבים
תמיכה בממשלה;
"סיעות האופוזיציה"  הסיעות בכנסת שאינן צדדים להסכמים
המחייבים תמיכה בממשלה;".
)(3

בסעיף קטן
")(3

)ג(,

בסופו יבוא:

רשאית ,מיזמתה או לשאלת חבר הכנסת ,לכתוב חוות דעת בעניני

אתיקה:".
)(4

בסעיף קטן )ד(



)א( ברישה ,במקום "על הוראות סעיף קטן )א(" יבוא "על הוראות סעיף קטן
)א() (1או );"(2
)ב(

אחרי פסקה
")3א(

)(3

יבוא:

נזיפה חמורה;

)3ב( שלילת זכותו לקבל רשות דיבור במליאה או בועדות הכנסת ,כולן
או חלקן ,לתקופה שלא תעלה על עשרה ימי ישיבות,
)3ג( הגבלות על פעילותו בחבר הכנסת ,לרבות איסור הגשת הצעות חוק,
הצעות לסדר היום ,שאילתות וכיוצא באלה ,ולמעט הגבלות בדבר הזכות
להצביע ,הכל כפי שתקבע הועדה ולתקופה שתקבע ובלבד שהתקופה
כאמור לא תעלה על התקופה שנותרה עד לסופו של אותו כנס של
הכנסת;";
)(5

אחרי סעיף קטן )ר( יבוא:
")ד (1קבעה ועדת האתיקה ברוב קולות של כל חבריה כי חבר הכנסת עבר על
הוראות סעיף קטן )א() ,(3רשאית היא להפעיל את סמכותה לפי הוראות סעיף
קטן )ד( ,למעט הסמכות לפי סעיף קטן )ד();".(5

* נתקבל בכנסת ביום ט"ז בסיון התשס"ב ) 27במאי  :(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
090ג ,מיום כז באדר התשסב ) 11במרס  ,(2002עמ' .359
 1ס"ח התשי"א ,עמ'  ;228התשס"א ,עמ' .428

)(6

בסעיף

קטן )ה

,(1

אחרי

"סעיף קטן )ד("

יבוא

"או )ר

;"(1

) (7בסעיף קטן )ו( ,במקום ")ד( ) (1ער ) "(3יבוא ")ד() (1עד )3א(" ובמקום ")ד() (4או )"(5
יבוא ")ד()3ב( עד )."(5
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