
רשומות

קובץ התקנות
6 ביוני 2018  8015 כ"ג בסיוון התשע"ח 

עמוד

תקנות שירות הביטחון הכללי )העסקה לפי חוזה מיוחד(, התשע"ח-2018                                                       2138

תקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים( )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018                                   2139

צו המאבק בטרור )הכרזה שחבר בני אדם הוא ארגון טרור(, התשע"ח-2018                                                    2140

תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון(, התשע"ח-2018                                                                                               2142

צו התכנון והבנייה )אור יהודה( )תיקון(, התשע"ח-2018                                                                                   2142

צו התכנון והבנייה )קריית אונו( )תיקון(, התשע"ח-2018                                                                                   2143

החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018                                               2143

החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון מס' 3(, התשע"ח-2018                                               2144

קובץ התקנות 8015, כ"ג בסיוון התשע"ח, 6.6.2018

DoCenter Id:801-02-2018-000413, received on -06/06/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



קובץ התקנות 8015, כ"ג בסיוון התשע"ח, 6.6.2018  2138

תקנות שירות הביטחון הכללי )העסקה לפי חוזה מיוחד(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2)ג( ו–21)א( לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-12002 
)להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, ובכפוף להוראות חוק יסודות 
התקציב, התשמ"ה-21985, ולהוראות חוק התקציב השנתי, ובאישור ועדת השרים לענייני 

שירות הביטחון הכללי וועדת הכנסת לענייני השירות, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"השירות" - שירות הביטחון הכללי;

"כתב העסקה" - כהגדרתו בתקנות שירות הביטחון הכללי )העסקה לפי כתב העסקה(, 
התשס"ח-32008;

המדינה  שירות  לחוק   6 בסעיף  כמשמעותו  המדינה  שירות  נציב   - השירות"  "נציב 
לכך  הסמיכו  שהוא  מי  או  המינויים(,  חוק   - )להלן  התשי"ט-41959  )מינויים(, 

לעניין תקנות אלה;

"ראש השירות" - כמשמעותו בסעיף 3 לחוק או מי שהוא הסמיכו לכך לעניין תקנות 
אלה.

ראש השירות רשאי, באישור נציב השירות, להורות כי בתפקיד שיחליט לפי מאפייניו   .2
המיוחדים של השירות או של התפקיד, יועסק עובד בחוזה מיוחד.  

על חוזה מיוחד לפי תקנות אלה יחול סעיף 40 לחוק המינויים בכפוף לאמור בתקנות   .3
אלה.  

תחילת  ממועד  שנתיים  בחלוף  רשאי  אלה  תקנות  לפי  מיוחד  בחוזה  המועסק  עובד   .4
תוקף החוזה להתמודד על משרות בתקן המובילות לקביעות בשירות, והכול לפי כללי 

שירות הביטחון הכללי )מינוי עובד למשרה בתקן בשירות(, התשע"א-2011.

תקופת העסקה בחוזה מיוחד לפי תקנות אלה לא תעלה על חמש שנים והיא ניתנת   .5
להארכה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים בכל פעם.

בעשיית חוזה מיוחד לפי תקנות אלה ייצג את הממשלה נציב השירות, והוא רשאי   .6
לאצול מסמכותו זו לראש השירות ולראש אגף משאבי אנוש בשירות.

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .7
מיוחד  חוזה  לפי  יועסקו  מסוגו  עובדים  כי  ונקבע  העסקה  כתב  לפי  עובד  הועסק   .8
כוח  ועדת  הורתה  כן  אם  אלא  העסקה  בכתב  מועסק  להיות  ימשיך   ,2 תקנה  לפי 
אדם, כהגדרתה בכללי שירות הביטחון הכללי )מינוי עובד למשרה בתקן בשירות(, 

התשע"א-2011, כי יועסק לפי חוזה מיוחד.

ט"ז בסיוון התשע"ח )30 במאי 2018(
)חמ 3-5647(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

 

1  ס"ח התשס"ב, עמ' 179; התשע"ד, עמ' 179.

2 ס"ח התשמ"ח, עמ' 60.

3 ק"ת התשס"ח, עמ' 341.

4 ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

הגדרות

העסקה בחוזה 
מיוחד

דין חוזה מיוחד

ניוד למשרה 
המובילה לקביעות

תקופת העסקה 
בחוזה מיוחד

ייצוג הממשלה

תחילה

הוראות מעבר
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תקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11ב ו–27 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-11951, אני 
מתקין תקנות אלה:

בתקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים(, התש"ן-21990 )להלן - התקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 1 -

והמתאים   4422 ת"י  דרישות  את  "המקיים  יבוא  בסופה  הדף"  "חלון  בהגדרה   )1(
למקלט שלו הוא מיועד לפי התקן האמור;".

)2(  ההגדרות "חלון הדף דירתי", "חלון הדף למוסדות בריאות", "חלון הדף מוסדי",  
- יימחקו;

)3(  במקום ההגדרה "יישוב קדמי" יבוא:

קדמי,  אזור  שהוא  קבע  הגא  שראש  באזור  המצוי  יישוב   - קדמי"  ""יישוב 
מהנדסי  במשרדי  לעיון  ניתן  יהיה  ממנה  שהעתק  בידו,  חתומה  בהודעה 

פיקוד העורף ובאתר האינטרנט של פיקוד העורף;"; 

בהגדרה "מרחב מוגן", במקום "חלק ג'" יבוא "חלקים ג', ג'1 או ג'2";  )4(

ההגדרות "מרחב מוגן קדמי", "קיר עורפי חיצוני", "קיר קדמי פנימי" ו"קיר קדמי"   )5(
- יימחקו.

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, פסקאות )7(, )9( ו–)12( - יימחקו.  .2
בתקנה 8)ב( לתקנות העיקריות -    .3

)1(  בפסקה )5(, במקום "מרחק מוגן קומתי קדמי" יבוא "מרחב מוגן לפי פרק ו' לחלק ג'";

פסקה )6( - תימחק.  )2(

בתקנה 9 לתקנות העיקריות במקום תקנת משנה )ג( יבוא:  .4
")ג( מרחב מוגן ביישוב קדמי ייבנה לפי הוראות פרק ו' לחלק ג'." 

בפרק ג' לחלק ג' לתקנות העיקריות -  .5
בכל מקום, במקום "חלון הדף דירתי" יבוא "חלון הדף";  )1(

בכל מקום, במקום "חלון ההדף הדירתי" יבוא "חלון ההדף".  )2(

פרק ה' לחלק ג' של התקנות העיקריות - בטל.   .6
בתקנות העיקריות, לפני חלק ג1' יבוא:   .7

      "פרק ו': תכנון של מרחבים מוגנים ביישובים קדמיים

מרחבים עקרונות דירתיים,  מוגנים  מרחבים  ייבנו  קדמי  230יז. ביישוב 
הנדרש,  לפי  מוסדיים  מוגנים  מרחבים  או  קומתיים  מוגנים 
המקרה  לפי  ו–ג'2  ג'1  וחלקים  זה  לחלק  ו–ג'  ב'  פרקים  לפי 
ובשינויים הקבועים בפרק זה, ואולם רשות מוסמכת רשאית, 
אם שוכנעה שתנאי המקום אינם מאפשרים בניית מרחבים 
מוגנים, לאשר תכנית להקמת מקלט ביישוב קדמי לפי חלק ב'.

שטח המרחב המוגן 
הקומתי הקדמי 

במבני מגורים

230יח. שטח המרחב המוגן הקומתי הקדמי במבני מגורים יחושב 
לפי 6 מטרים רבועים נטו, לא כולל קירות, לכל יחידת דיור.

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 8

תיקון תקנה 9

 תיקון פרק ג'
בחלק ג'

1  ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשכ"ט, עמ' 156.

2 ק"ת התש"ן, עמ' 1020; התשע"ח, עמ' 159.

ביטול פרק ה' 
בחלק ג'

הוספת פרק ו' 
בחלק ג'
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תקרת מרחב מוגן 
עליון

230יט. עובי תקרתו של מרחב מוגן ביישוב קדמי, שאינה רצפתו של 
מרחב מוגן אחר, לא יפחת מארבעים סנטימטרים מבטון מזוין. 

יפחת קיר חיצוני לא  קדמי  ביישוב  מוגן  במרחב  חיצוני  קיר  של  עוביו  230כ. 
מארבעים סנטימטרים מבטון מזוין. 

230כא. )א( חלון ההדף שיותקן במרחב מוגן ביישוב קדמי יהיה חלון הדף
סוג  מאותו  מוגן  במרחב  לחלון  שנקבעו  לדרישות  מתאים 

ביישוב קדמי לפי ת"י 4422.

חינוך  במוסד  מוגן  במרחב  הדף  חלון  אדן  מפלס  גובה  )ב( 
ביישוב קדמי לא יפחת מ–1.30 מטרים מעל פני הריצוף.

230כב. )א( לפני דלת ההדף במרחב מוגן ביישוב קדמי יותקן קיר הגנה על דלת הדף
ובמרחב  לפחות,  סנטימטרים   20 של  בעובי  מזוין  מבטון  מגן 
חינוך,  במוסד  או  קדמי  ביישוב  בריאות  במוסד  ייעודי  מוגן 

בעובי של 25 סנטימטרים לפחות.

המרחק המזערי בין קיר המגן בחלקו המקביל לכנף הדלת  )ב( 
ובין כנף הדלת לא יקטן מ–110 סנטימטרים במרחבים מוגנים 
דירתיים ולא יקטן מ–130 סנטיטמטרים בכל שאר המרחבים 
לכנף  הניצב  בכיוון  המגן  קיר  בין  המזערי  המרחק  המוגנים; 

הדלת ובין כנף הדלת לא יקטן מ–15 סנטימטרים.

של  אורכו  יהיה  הדלת  לכנף  המקביל  המגן  קיר  אורך  )ג( 
המרחק הנוצר בין קרנות המשורטטות לפי זווית של 45 מעלות 

לשני הכיוונים המנוגדים מכנף הדלת כלפי קיר המגן.

חלק  שיהיה  ויכול  נפרד  קיר  שיהיה  יכול  המגן  קיר  )ד( 
מקירות המבנה שבו מצוי המרחב המוגן.

רשות מוסמכת רשאית לאשר סטייה מתקנה זו." )ה( 

בחלק ג'1 ובחלק ג'2 לתקנות העיקריות -  .8
בכל מקום, במקום "חלון הדף מוסדי" יבוא "חלון הדף";  )1(

בכל מקום, במקום "חלון ההדף המוסדי" יבוא "חלון ההדף";  )2(

התוספת השישית לתקנות העיקריות - בטלה.  .9
י' בסיוון התשע"ח )24 במאי 2018(

)חמ 3-251-ת1(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

צו המאבק בטרור )הכרזה שחבר בני אדם הוא ארגון טרור(, התשע"ח-2018 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4)א( ו–6 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-12016 )להלן 
טרור(,  פעיל  ועל  טרור  ארגון  על  )הכרזה  בטרור  המאבק  לתקנות   2 תקנה  ולפי  החוק(,   -
התשע"ז-22017, ולאחר ששוכנעתי כי התקיים האמור בסעיף 4)א( או 6 לחוק, לפי העניין, 

אני מצווה לאמור: 

תיקון חלקים ג'1 
ו–ג'2

ביטול התוספת 
השישית

1  ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

2 ק"ת התשע"ז, עמ' 1678.
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זמנית,   בהכרזה  בזה,  מוכרזים  הראשונה  בתוספת  המפורטים  האדם  בני  חבר  )א(   .1
ארגון טרור, עד למועד הקבוע בסעיף 4)ב( לחוק, לפי העניין.

ארגון הטרור שאליו מתייחסת ההכרזה או חבר באותו ארגון רשאי להגיש בכתב  )ב( 
את טענותיו לעניין ההכרזה, באמצעות הוועדה המייעצת, בתוך חודשיים מהמועד 

שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו, לפי סעיף 5 לחוק.

חבר בני האדם המפורטים בתוספת השנייה מוכרזים, בהכרזה קבועה, ארגון טרור.  .2

תוספת ראשונה
)סעיף 1)א((

ת ני מ ז ה  ז ר כ ה ב ם  י ז ר כ ו מ ה ר  ו ר ט י  נ ו ג ר א

מס"ד 

שם הארגון 
בשפת המקור*  

ובעברית 
)לרבות הכינוי 

אם קיים(

שם הארגון 
 בערבית

)אם ישנו(

שם הארגון 
 באנגלית
)אם ישנו(

מס' רישום 
ותאריך 
 התאגדות

אם ידועים

מדינת 
ההתאגדות 

אם ידועה

פרטי זיהוי 
נוספים 

או פרטים 
אחרים

תאריך 
ההכרזה

מוסד 1.
אילייה

جمعية ايليا 
للشباب

 Elia
 Association

For Youth

ישראל

תוספת שנייה 
)סעיף 2(

ה ע ו ב ק ה  ז ר כ ה ב ם  י ז ר כ ו מ ה ר  ו ר ט י  נ ו ג ר א

מס"ד

שם הארגון 
בשפת המקור*  

ובעברית 
)לרבות הכינוי 

אם קיים(

שם הארגון 
בערבית )אם 

ישנו(

שם הארגון 
באנגלית 
)אם ישנו(

מס' רישום 
ותאריך 

התאגדות 
אם ידועים

מדינת 
התאגדות 
אם ידועה

פרטי 
זיהוי 

נוספים 
או 

פרטים 
אחרים

תקופת תוקף 
ההכרזה הזמנית

מועד ומקום 
פרסום 

ההכרזה 
הזמנית

תחילת 
תוקפה של 

ההכרזה 
הקבועה

הקרן 1.
הלאומית 

הפלסטינית

الصندوق 
القومي 

الفلسطيني

Palestine
National
- Fund
PNF

י"ח באדר ---
התשע"ז

)16 במרס 
2017( עד 
ג' בתמוז 
התשע"ז

)27 ביוני 
)2017

א' בניסן 
התשע"ז

)28 במרס 
2017(; ק"ת 

התשע"ז, 
עמ' 909.

ד' בתמוז 
התשע"ז

)28 ביוני 
)2017

ט"ז בסיוון התשע"ח )30 במאי 2018(
)חמ 3-5413(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

הכרזה זמנית

הכרזה קבועה

*  הערה: למעט אם שפת המקור היא אנגלית או ערבית שלהן יוחדו עמודות נפרדות.
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תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון(, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198 ו–347 לפקודת העיריות1, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 3 לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח-21987 -     .1
פסקאות )9( ו–)10( - יימחקו;   )1(

בפסקה )10א(, המילים "לביצוע עבודות תשתית" - יימחקו;   )2(

אחרי פסקה )15( יבוא:    )3(

")16( התקשרות עם רשות מקומית אחרת לקבלת שירותים מהסוג שניתן על 
ידה במסגרת סמכויותיה ותפקידיה לפי כל דין, לצורך מילוי סמכויות העירייה 
ותפקידיה לפי כל דין, לאחר שהעירייה שוכנעה שההתקשרות נדרשת מטעמי 

חיסכון ויעילות והיא מיטיבה עם העירייה."

ב' בסיוון התשע"ח )16 במאי 2018(
)חמ 3-483-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו התכנון והבנייה )אור יהודה( )תיקון(, התשע"ח-2018
התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–16)א(  13)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הוועדה  עם  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן 
אני  בדבר,  הנוגעות  המקומיות  הרשויות  ועם  אביב  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

מצווה לאמור:

מרחב תכנון המקומי אור יהודה )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה   .1
)אור יהודה(, התשע"ז-22017, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:8,000 והחתום בידי ביום ז' בסיוון התשע"ח )21 במאי 2018(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  יהודה  אור  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי שנקבע בצו זה, מהשלב שאליו הגיעו; 

בסעיף זה, "ועדה מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר   

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התש"ן, עמ' 94.

2 ק"ת התשמ"ח, עמ' 229; התשע"ח, עמ' 820.

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

תיקון תקנה 3

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42.

2 ק"ת התשע"ז, עמ' 1263.
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צו התכנון והבנייה )קריית אונו( )תיקון(, התשע"ח-2018
 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  16)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המחוזית  הוועדה  עם  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(, 
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  אונו  קריית  המקומי  תכנון  מרחב   .1
בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשע"ו-22016,  )תיקון(,  אונו(  )קריית  והבנייה 
התשע"ח בסיוון  ז'  ביום  בידי  והחתום   1:7,500 מידה  בקנה  הערוך  בתשריט   כחול 

)21 במאי 2018(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  אונו  קריית  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי שנקבע בצו זה, מהשלב שאליו הגיעו; 

בסעיף זה, "ועדה מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

 

החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותה לפי סעיף 55 לחוק הכנסת, התשנ"ד-11994, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

בהחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א-22001 )להלן - ההחלטה   .1
העיקרית(, בסעיף 10)ב(, האמור בו יסומן כפסקה )1( ואחריה יבוא:

מרוחק  הקבוע  מגוריו  שמקום  הכנסת  חבר   ,)1( פסקה  מהוראות  לגרוע  בלי   )2("
מירושלים 100 ק"מ לפחות, ולא ניצל את מלוא זכאותו להוצאות מלון בירושלים לפי 
הוראות סעיף קטן )א(, זכאי להוצאות מלון גם כאשר הוא נשאר ללון בירושלים ביום 
לא  שבהם  לילות  במקום  שלאחריה,  ביום  או  הכנסת  מליאת  של  ישיבה  יום  שלפני 
ניצל את זכאותו כאמור באותה שנה; זכאות לפי פסקה זו תהיה באישור מראש של 
חשב הכנסת, ולא ישולמו לחבר הכנסת הוצאות לפי פסקה זו בעבור יותר משמונה 

לילות בשנה."

בסעיף 40י)א()3( להחלטה העיקרית -  .2
ברישה, במקום "330 שקלים חדשים" יבוא "400 שקלים חדשים";  )1(

בפסקת משנה )ב(, בסופה יבוא "לעניין זה יראו את שעת סיום הישיבה כשעה   )2(
שעליה הודיע מראש מזכיר הכנסת לחברי הכנסת ולחשב הכנסת, אם הודיע, אף אם 

הישיבה הסתיימה בפועל לפני השעה הנקובה לעיל".

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42.

2 ק"ת התשע"ו, עמ' 1819.

תיקון סעיף 40י

1  ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ו, עמ' 294.

2 ק"ת התשס"א, עמ' 916; התשע"ח, עמ' 1935.

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר
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תחילתה של החלטה זו ביום קבלתה בוועדת הכנסת )להלן - יום התחילה(. )א(   .3
לינות  לגבי  יחולו  זו,  בהחלטה  כנוסחו  העיקרית  להחלטה   10 סעיף  הוראות  )ב( 

שיסופקו מיום התחילה ואילך.

לעניין שנת 2018, הזכאות לפי סעיף 10)ב()2( להחלטה העיקרית כנוסחו בהחלטה  )ג( 
זו, תהיה לארבעה לילות.

כ"א בסיוון התשע"ח )4 ביוני 2018(
)חמכ-2000325(

ר ה ו ז י  ק י מ ף  ו ל כ מ  
יושב ראש ועדת הכנסת  

החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון מס' 3(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותה לפי סעיף 55 לחוק הכנסת, התשנ"ד-11994, מחליטה ועדת הכנסת 
לאמור:

40ח)א(,  בסעיף  התשס"א-22001,  ותשלומים(,  )הענקות  הכנסת  חברי  שכר  בהחלטת   .1
אחרי פסקה )4( יבוא:

הממשלה  שראש  הסיעה  האופוזיציה;  סיעות  ומרכז  הקואליציה  ראש  ")5( יושב 
זהות  על  הכנסת  ראש  ליושב  יודיעו  בה  חבר  האופוזיציה  שראש  והסיעה  בה  חבר 
יושב ראש הקואליציה ועל זהות מרכז סיעות האופוזיציה, לפי העניין, לאחר כינון 
ההודעה  מסירת  עם  תחל  אלה  תפקידים  ממלאי  של  כהונתם  זה,  לעניין  הממשלה; 
שבה  הכנסת  של  כהונתה  בתום  או  כהונתם  סיום  על  הודעה  מסירת  עם  ותסתיים 

כוננה אותה ממשלה, לפי המוקדם.

חבר הכנסת שיועצו הפרלמנטרי חלה במחלה קשה שאינה מאפשרת לו לבצע   )6(
את עבודתו באופן רגיל, לאחר שקיבל אישור מראש מאת הוועדה הציבורית ולתקופה 

שתקבע; העסקה לפי פסקה זו תיעשה במקרים חריגים בלבד."

כ"א בסיוון התשע"ח )4 ביוני 2018(
)חמכ-2000325(

ר ה ו ז י  ק י מ ף  ו ל כ מ  
יושב ראש ועדת הכנסת  

תיקון סעיף 40ח

1  ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ו, עמ' 294.

2 ק"ת התשס"א, עמ' 916; התשע"ח, עמ' 2144.

תחילה, תחולה 
והוראת מעבר
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