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חוק–יסוד: הכנסת )תיקון מס' 42 והוראת שעה(*

בחוק–יסוד: הכנסת  1 )להלן - חוק היסוד(, בסעיף 23 -1 תיקון סעיף 23

במקום כותרת השוליים יבוא "דינם של שר וסגן שר שאינם חברי הכנסת";  )1(

במקום "חבר ממשלה שאינו חבר" יבוא "שר או סגן שר שאינם חברי", במקום   )2(
"דינו" יבוא "דינם", במקום "חבר ממשלה שהוא חבר" יבוא "שר או סגן שר שהם חברי" 

ובמקום "לו" יבוא "להם" 

אחרי סעיף 42ב לחוק היסוד יבוא:2  הוספת סעיף 42ג

"הפסקת חברות 
בכנסת של שר או 

סגן שר

חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר רשאי להפסיק את 42ג  )א( 
חברותו בכנסת לפי הוראות סעיף זה; הפסקת חברות כאמור 
תהיה בהודעה בכתב ליושב ראש הכנסת, ויחולו עליה הוראות 
סעיף 40; הוראות סעיף זה לא יחולו על חבר הכנסת המכהן 

כראש הממשלה, ממלא מקומו, או ראש הממשלה בפועל  

)א(,  קטן  בסעיף  כאמור  הודעה  שמסר  הכנסת  חבר  )ב( 
48 שעות לאחר שההודעה  חברותו בכנסת נפסקת כעבור 
הגיעה לידי יושב ראש הכנסת, זולת אם חזר בו מהודעתו 
הסתיימה  הכנסת;  ראש  ליושב  בכתב  בהודעה  לכן  קודם 
התקופה האמורה ביום מנוחה, יידחה סיומה ליום שלאחר 

מכן שאינו יום מנוחה, והכול כפי שייקבע בחוק 

נפסקה חברותו בכנסת של שר או סגן שר לפי הוראות  )ג( 
סעיף זה, תתחדש חברותו בכנסת שאליה נבחר בהתקיים אחד 

מאלה:

הוא חדל לכהן כשר או כסגן שר;  )1(

הוא היה לראש הממשלה;  )2(

הוא נקבע לכהן כראש הממשלה בפועל;  )3(

הוא היה לממלא מקום ראש הממשלה   )4(

נפסקה חברותו בכנסת של חבר הכנסת וכל עוד לא  )ד( 
לפי  בכנסת,  חברותו  תיפסק  לא  זה,  סעיף  לפי  נתחדשה 
הוראות סעיף זה, של חבר כנסת נוסף שנבחר באותה רשימת 

מועמדים 

על אף האמור בסעיף קטן )ג(, שר או סגן שר שהיה )ה(   )1(
חבר הכנסת והפסיק את חברותו בכנסת לפי סעיף זה 
וחבר הכנסת שהוא שר או סגן שר, שנבחרו באותה 
רשימת מועמדים, רשאים להודיע ליושב ראש הכנסת 
בהודעה משותפת בכתב על חידוש חברותו בכנסת 
של השר או סגן השר שחברותו הופסקה ועל הפסקת 
כהונתו של חבר הכנסת האחר, באותו מועד )בחוק - 

יסוד זה - הודעת החלפה( 

התקבל בכנסת ביום י"ד באב התשע"ה )30 ביולי 2015( ]בישיבה שהחלה ביום י"ג באב התשע"ה )29 ביולי   *
2015([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה - 940, מיום ד' באב התשע"ה )20 ביולי 2015(, 

עמ' 884 
ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשע"ד, עמ' 554   1

ספר החוקים 2500, כ"א באב התשע"ה, 2015 8 6
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בכנסת  החברות  והפסקת  החברות  חידוש  על   )2(
בהתאם להודעת החלפה יחולו הוראות סעיף קטן )ב(, 
בשינויים המחויבים, ואולם חזרה מהודעת ההחלפה 
תהיה רק בהודעה משותפת בכתב ליושב ראש הכנסת 

של מגישי הודעת ההחלפה 

לא ימסור חבר הכנסת שחברותו בכנסת נתחדשה   )3(
לפי פסקה )1(, הודעת החלפה נוספת בתקופת כהונתה 

של אותה הכנסת "

בסעיף 43 לחוק היסוד -3 תיקון סעיף 43

בסעיף קטן )ב(, במקום "מכוח הוראת סעיף קטן )א(" יבוא "מכוח הוראות סעיף   )1(
זה";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

מי שחברותו בכנסת נפסקה לפי סעיף 42ג)א( ו–)ב(, תתפנה משרתו ויבוא  ")ג( 
במקומו המועמד כאמור בסעיף קטן )א(; נתחדשה חברותו בכנסת לפי סעיף 42ג)ג( 

יחולו הוראות סעיף קטן )ב( סיפה  

42ג)ה(  מי שחברותו בכנסת נפסקה בהתאם להודעת החלפה לפי סעיף  )ד( 
)בסעיף זה - חבר הכנסת המוחלף(, תתפנה משרתו ויבוא במקומו מי שהגיש 

עמו את הודעת ההחלפה כאמור באותו סעיף  

נתחדשה חברותו בכנסת של חבר הכנסת המוחלף לפי סעיף 42ג)ג(, יחולו  )ה( 
הוראות סעיף קטן )ב( סיפה  

נתחדשה חברותו בכנסת של חבר הכנסת המוחלף בהתאם להודעת החלפה  )ו( 
נוספת לפי סעיף 42ג)ה(, יחולו הוראות סעיף קטן )ד( "

תיקון חוק–יסוד: 
הממשלה - מס' 4

בחוק–יסוד: הממשלה  2 - 4 

בסעיף 25, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

")א1( סמוך ככל האפשר למינויו, יצהיר סגן השר לפני הכנסת הצהרת אמונים 
זו: "אני )השם( מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה 

את תפקידי כסגן שר, ולקיים את החלטות הכנסת ";

בסעיף 26 -  )2(

בפסקה )1(, בסופה יבוא "כהונתו של סגן השר נפסקת כעבור 48 שעות לאחר  )א( 
שכתב ההתפטרות נמסר לשר שמינה אותו, זולת אם חזר בו סגן השר קודם לכן; 
הסתיימה התקופה האמורה ביום מנוחה, יידחה סיומה ליום שלאחר מכן שאינו 

יום מנוחה, והכול כפי שייקבע בחוק ";

)3(, בסופה יבוא "כהונתו של סגן השר נפסקת כעבור 48 שעות  בפסקה  )ב( 
לאחר שכתב ההעברה מהכהונה נמסר לידיו כאמור, זולת אם חזרו בהם ראש 
הממשלה, הממשלה או השר שמינה אותו, לפי העניין, קודם לכן; הסתיימה 
התקופה האמורה ביום מנוחה, יידחה סיומה ליום שלאחר מכן שאינו יום מנוחה, 

והכול כפי שייקבע בחוק ";

בפסקה )5(, במקום "חבר הכנסת" יבוא "חבר הכנסת, זולת אם הפסיק להיות  )ג( 
חבר הכנסת לפי הוראות סעיף 42ג לחוק–יסוד: הכנסת";

בכנסת  החברות  והפסקת  החברות  חידוש  על   )2(
בהתאם להודעת החלפה יחולו הוראות סעיף קטן )ב(, 
בשינויים המחויבים, ואולם חזרה מהודעת ההחלפה 
תהיה רק בהודעה משותפת בכתב ליושב ראש הכנסת 

של מגישי הודעת ההחלפה 

לא ימסור חבר הכנסת שחברותו בכנסת נתחדשה   )3(
לפי פסקה )1(, הודעת החלפה נוספת בתקופת כהונתה 

של אותה הכנסת "

תיקון סעיף 43בסעיף 43 לחוק היסוד -3 

בסעיף קטן )ב(, במקום "מכוח הוראת סעיף קטן )א(" יבוא "מכוח הוראות סעיף   )1(
זה";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

מי שחברותו בכנסת נפסקה לפי סעיף 42ג)א( ו–)ב(, תתפנה משרתו ויבוא  ")ג( 
במקומו המועמד כאמור בסעיף קטן )א(; נתחדשה חברותו בכנסת לפי סעיף 42ג)ג( 

יחולו הוראות סעיף קטן )ב( סיפה  

42ג)ה(  מי שחברותו בכנסת נפסקה בהתאם להודעת החלפה לפי סעיף  )ד( 
)בסעיף זה - חבר הכנסת המוחלף(, תתפנה משרתו ויבוא במקומו מי שהגיש 

עמו את הודעת ההחלפה כאמור באותו סעיף  

נתחדשה חברותו בכנסת של חבר הכנסת המוחלף לפי סעיף 42ג)ג(, יחולו  )ה( 
הוראות סעיף קטן )ב( סיפה  

נתחדשה חברותו בכנסת של חבר הכנסת המוחלף בהתאם להודעת החלפה  )ו( 
נוספת לפי סעיף 42ג)ה(, יחולו הוראות סעיף קטן )ד( "

תיקון חוק–יסוד: בחוק–יסוד: הממשלה  2 - 4 
הממשלה - מס' 4

בסעיף 25, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

")א1( סמוך ככל האפשר למינויו, יצהיר סגן השר לפני הכנסת הצהרת אמונים 
זו: "אני )השם( מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה 

את תפקידי כסגן שר, ולקיים את החלטות הכנסת ";

בסעיף 26 -  )2(

בפסקה )1(, בסופה יבוא "כהונתו של סגן השר נפסקת כעבור 48 שעות לאחר  )א( 
שכתב ההתפטרות נמסר לשר שמינה אותו, זולת אם חזר בו סגן השר קודם לכן; 
הסתיימה התקופה האמורה ביום מנוחה, יידחה סיומה ליום שלאחר מכן שאינו 

יום מנוחה, והכול כפי שייקבע בחוק ";

)3(, בסופה יבוא "כהונתו של סגן השר נפסקת כעבור 48 שעות  בפסקה  )ב( 
לאחר שכתב ההעברה מהכהונה נמסר לידיו כאמור, זולת אם חזרו בהם ראש 
הממשלה, הממשלה או השר שמינה אותו, לפי העניין, קודם לכן; הסתיימה 
התקופה האמורה ביום מנוחה, יידחה סיומה ליום שלאחר מכן שאינו יום מנוחה, 

והכול כפי שייקבע בחוק ";

בפסקה )5(, במקום "חבר הכנסת" יבוא "חבר הכנסת, זולת אם הפסיק להיות  )ג( 
חבר הכנסת לפי הוראות סעיף 42ג לחוק–יסוד: הכנסת";

ס"ח התשס"א, עמ' 158; התשע"ה, עמ' 188   2
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אחרי סעיף 30 יבוא:  )3(

"הטלת התפקיד 
להרכיב ממשלה 

על שר או סגן שר 
שחברותו בכנסת 

נפסקה

על אף האמור בסעיפים 7 עד 11, 13, 28 ו–29, שר או סגן שר 30א 
שחברותו בכנסת נפסקה לפי סעיף 42ג לחוק–יסוד: הכנסת, 
ניתן להטיל עליו את התפקיד להרכיב ממשלה, לבקש להטיל 
עליו את התפקיד להרכיב ממשלה או להציע אותו כמועמד 
להיות ראש הממשלה, בהתאם להוראות הסעיפים האמורים, 
אף שאינו חבר הכנסת, ואולם עם היותו לראש הממשלה 
42ג)ג()2(  סעיף  להוראות  בהתאם  בכנסת  חברותו  תתחדש 

לחוק–יסוד: הכנסת 

ממלא מקום ראש 
הממשלה או ראש 

ממשלה בפועל 
שהוא שר שחברותו 

בכנסת נפסקה

למנות, 30ב  ניתן  ו–30)ג(,  16)ג(  5)ד(,  בסעיפים  האמור  אף  על 
בהתאם להוראות הסעיפים האמורים, שר שחברותו בכנסת 
נפסקה לפי סעיף 42ג לחוק–יסוד: הכנסת, לממלא מקום ראש 
הממשלה או לראש הממשלה בפועל, אף שאינו חבר הכנסת, 
ואולם עם מינויו כאמור תתחדש חברותו בכנסת בהתאם 

להוראות סעיף 42ג)ג()3( או )4( לחוק היסוד האמור ";

בסעיף 42)ג(, בסופו יבוא "ורשאיות לחייב סגן שר, באמצעות השר שמינה אותו   ׂ)4(
או בידיעתו, להופיע לפניהן"  

מי שמונה כסגן שר לפני תחילתו של חוק–יסוד זה לא יצהיר אמונים כאמור בסעיף 5 הוראת מעבר )א( 
25)א1( לחוק–יסוד: הממשלה, כנוסחו בסעיף 4)1( לחוק–יסוד זה  

על אף האמור בסעיף קטן )א(, סגן שר שמונה לפני תחילתו של חוק–יסוד זה  )ב( 
והפסיק את חברותו בכנסת לפי הוראות חוק–יסוד זה, יצהיר אמונים כאמור באותו 

סעיף סמוך ככל האפשר להפסקת כהונתו בכנסת 

הוראות סעיפים 23, 42ג ו–43 לחוק–יסוד: הכנסת, כנוסחם בחוק–יסוד זה, סעיפים 26)5(, 6 הוראת שעה
30א ו–30ב לחוק–יסוד: הממשלה, כנוסחם בסעיף 4 לחוק–יסוד זה, וסעיף 5)ב( יחולו 

בתקופת כהונתה של הכנסת ה–20 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר 
)תיקוני חקיקה והוראת שעה(, התשע"ה-2015*

תיקון חוק חסינות 
חברי הכנסת, 

זכויותיהם 
וחובותיהם - מס' 40

בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951  1 )להלן - חוק חסינות 1 
חברי הכנסת(, בסעיף 15, בכותרת השוליים ובכל מקום, במקום "חבר הממשלה" יבוא 

"שר או סגן שר" 

התקבל בכנסת ביום י"ד באב התשע"ה )30 ביולי 2015( ]בישיבה שהחלה ביום י"ג באב התשע"ה )29 ביולי   *
2015([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה - 940, מיום ד' באב התשע"ה )20 ביולי 2015(, 

עמ' 888 
ס"ח התשי"א, עמ' 228; התשע"ד, עמ' 656   1
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תיקון חוק גמלאות 
לנושאי משרה 

ברשויות השלטון - 
מס' 6

בחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969 2 -2 

בסעיף 1א)א(, במקום "ועל שרים" יבוא "על שרים ועל סגני שרים" ובמקום "או   )1(
כשרים" יבוא "כשרים או כסגני שרים";

בתוספת, אחרי "שר" יבוא "סגן שר"   )2(

תיקון פקודת בתי 
הסוהר - מס' 49

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971 3, בסעיף 47ד, האמור בו יסומן ")א(" 3 
ואחריו יבוא:

הוראות סעיף קטן )א( יחולו גם על מכתב שנשלח מאסיר אל שר או סגן שר ועל  ")ב( 
דבר דואר שנשלח משר או מסגן שר לאסיר "

 תיקון חוק
האזנת סתר - מס' 5

בחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 4, בסעיף 7א -4 

בסעיף קטן )א(, אחרי "חבר הכנסת" יבוא "שר או סגן שר" ואחרי "בחבר הכנסת"   )1(
יבוא "בשר או בסגן שר";

בסעיף קטן )ג(, אחרי "חבר הכנסת" יבוא "של השר או של סגן השר"   )2(

 תיקון חוק
המפלגות - מס' 19

בחוק המפלגות, התשנ"ב-1992  5 -5 

בסעיף 20א)א(, בהגדרה "בחירות מקדימות", אחרי "שר," יבוא "סגן שר,";  )1(

בסעיף 28א -  )2(

בהגדרה "בחירות מקדימות", אחרי "שר," יבוא "סגן שר,"; )א( 

בהגדרה "נבחר הציבור", אחרי "שר," יבוא "סגן שר,"; )ב( 

בהגדרה "תקופת בחירות", בפסקה )2(, אחרי "שר," יבוא "סגן שר"; ׁ)ג( 

בסעיף 28יח2)ג(, אחרי "שר," יבוא "סגן שר,"   )3(

תיקון חוק הכנסת - 
מס' 37

בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994  6 )להלן - חוק הכנסת( - 6  

בסעיף 9א, במקום "בסעיף 41" יבוא "בסעיפים 41 או 42ג)ב(";  )1(

במקום סעיף 10א יבוא:   )2(

על פעולות אלה, לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק–יסוד: 10א "פרסום ברשומות
הכנסת, תפורסם הודעה ברשומות מטעם הכנסת:

לא התקבל חוק התקציב במועד הקבוע בסעיף 36א;  )1(

הפסקה וחידוש של חברות של חבר הכנסת לפי סעיף   )2(
42ג;

חילופים של חברי הכנסת לפי סעיף 43 ";  )3(

בסעיף 56, בסופו יבוא "הוראות לעניין תשלומים לשר או לסגן שר שנקבעו לפי   )3(
פרק זה יחולו גם על שר או סגן שר שחברותו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף 42ג 

לחוק–יסוד: הכנסת ";

בסעיף 67)1(, במקום "כחבר הכנסת או כשר" יבוא "כחבר הכנסת, כשר או כסגן   )4(
שר" 

תיקון חוק גמלאות בחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969 2 -2 
לנושאי משרה 

ברשויות השלטון 
- מס' 6

בסעיף 1א)א(, במקום "ועל שרים" יבוא "על שרים ועל סגני שרים" ובמקום "או   )1(
כשרים" יבוא "כשרים או כסגני שרים";

בתוספת, אחרי "שר" יבוא "סגן שר"   )2(

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971 3, בסעיף 47ד, האמור בו יסומן ")א(" 3 
ואחריו יבוא:

תיקון פקודת בתי 
הסוהר - מס' 49

הוראות סעיף קטן )א( יחולו גם על מכתב שנשלח מאסיר אל שר או סגן שר ועל  ")ב( 
דבר דואר שנשלח משר או מסגן שר לאסיר "

 תיקון חוקבחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 4, בסעיף 7א -4 
האזנת סתר - 

מס' 5 בסעיף קטן )א(, אחרי "חבר הכנסת" יבוא "שר או סגן שר" ואחרי "בחבר הכנסת"   )1(
יבוא "בשר או בסגן שר";

בסעיף קטן )ג(, אחרי "חבר הכנסת" יבוא "של השר או של סגן השר"   )2(

 תיקון חוקבחוק המפלגות, התשנ"ב-1992  5 -5 
המפלגות - מס' 19

בסעיף 20א)א(, בהגדרה "בחירות מקדימות", אחרי "שר," יבוא "סגן שר,";  )1(

בסעיף 28א -  )2(

בהגדרה "בחירות מקדימות", אחרי "שר," יבוא "סגן שר,"; )א( 

בהגדרה "נבחר הציבור", אחרי "שר," יבוא "סגן שר,"; )ב( 

בהגדרה "תקופת בחירות", בפסקה )2(, אחרי "שר," יבוא "סגן שר"; ׁ)ג( 

בסעיף 28יח2)ג(, אחרי "שר," יבוא "סגן שר,"   )3(

תיקון חוק הכנסת בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994  6 )להלן - חוק הכנסת( - 6  
- מס' 37

בסעיף 9א, במקום "בסעיף 41" יבוא "בסעיפים 41 או 42ג)ב(";  )1(

במקום סעיף 10א יבוא:   )2(

על פעולות אלה, לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק–יסוד: 10א "פרסום ברשומות
הכנסת, תפורסם הודעה ברשומות מטעם הכנסת:

לא התקבל חוק התקציב במועד הקבוע בסעיף 36א;  )1(

הפסקה וחידוש של חברות של חבר הכנסת לפי סעיף   )2(
42ג;

חילופים של חברי הכנסת לפי סעיף 43 ";  )3(

בסעיף 56, בסופו יבוא "הוראות לעניין תשלומים לשר או לסגן שר שנקבעו לפי   )3(
פרק זה יחולו גם על שר או סגן שר שחברותו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף 42ג 

לחוק–יסוד: הכנסת ";

בסעיף 67)1(, במקום "כחבר הכנסת או כשר" יבוא "כחבר הכנסת, כשר או כסגן   )4(
שר" 

ס"ח התשכ"ט, עמ' 98; התשס"ה, עמ' 914   2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשע"ה, עמ' 241   3

ס"ח התשל"ט, עמ' 118; התשס"ח, עמ' 78   4

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשע"ב, עמ' 423   5

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ד, עמ' 554   6

ספר החוקים 2500, כ"א באב התשע"ה, 2015 8 6
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 תיקון חוק
הגבלת פרסומים 
)גופים ציבוריים(

בחוק הגבלת פרסומים )גופים ציבוריים(, התשנ"ו-1996  7, בסעיף 1, בהגדרה "בעל תפקיד 7 
ציבורי", אחרי "שר," יבוא "סגן שר," 

תיקון חוק הממשלה 
- מס' 11

בחוק הממשלה, התשס"א-2001  8, בסעיף 5ב, אחרי "22)א( או )ב(" יבוא "או בסעיף 26" 8  

הוראות סעיף 15 לחוק חסינות חברי הכנסת, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, וסעיפים 9א, 9 הוראת שעה
6 לחוק זה, יחולו בתקופת כהונתה של  10א)2( ו–56 לחוק הכנסת, כנוסחם בסעיף 

הכנסת ה–20 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן ד ר א ד  ע ל ג
השר לביטחון הפנים

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ן י ל יב ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשנ"ו, עמ' 108   7

ס"ח התשס"א, עמ' 168; התשע"ה, עמ' 23   8

ספר החוקים 2500, כ"א באב התשע"ה, 2015 8 6
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