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 חוק שכר חברי הכנסת, תש״ט—1949*

 1. שכר חברי הכנסת .
 לחברי הכנסת ישולמו מאוצר המדינה משכורת, תוספת, הענקות ותשלומים

 בהתאם להוראות חוק זה.

 2. משכורת.

ז י־מ££)י)_ך י — ) ? ז רת^ד שבעים וחמש לירות לחודש. ^  לכל חבר הכנסת תשולם משכו

. ת מטפחה פ ס ו  3• ת

 (א) לחבר הכנסת שהוא בעל משפחה תשולם תוספת משפחה כדלקמן:
 (1) בעד בן־משפחה אחד — תוספת בסד חמש עשרה לידות לחודש«

 (2) בעד כל בךמשפחה נוסף — תוספת בסך חמש לירות לחודש.

 (ב) דק בני^וג, וילדים שלא מלאו להם שמונה עשרה שנה, הם בגדר ״בני •׳ייזןן־״יןימי^
 משפחה״ לצור^סעיף זה. **-*־יז*

 4» הענקה במקום תשלומים לקו3ת תגמולים וכוי.

 (א) לחברי הכנסת לא תמה קופת תגמולים, קופת פנסיה או קופת ביטוח!
ן ^ ד  במקום זה תשולם לכל חבר הלנסת הענקה פ^ד עשר לירות לחודש.?/( הו־׳ימ ת»יה ^

 (ב) ההענקות לפי סעיף־־זה פטורות ממם הכנסה• 3׳ £1> • ^ י־€1־־"לו % ץן

ת לועדת הכנסת לקבוע הענקות ותשלומים.  5. סמכו

 (א) ועדת הכנסת רשאית לקבוע הענקות ותשלומים, כמפורט להלן, שישולבו
 לחברי הכנסת, ולהורות הודאות בקשר עם הענקות ותשלומים אלה:

 (1) הענקות שישולמו ליושב ראש הכנסת, לסגני יושב ראש הכנסת ולשאר
 חברי הכנסת — לכיסוי הוצאותיהם המיוחדות לרגל תפקידיהם ו

 (2) תשלומים שישולמו לחברי הכנסת שמקומות מגוריהם הקבועים הס
 מחוץ למקום בו מתכנסת הכנסת, והם נאלצים לרגל זה ללון מחוץ לבתיהם

 בימים בהם מתכנסת הכנסת — לכיסוי הוצאות לינתם וכלכלתם«
 (3) תשלומים שישולמו לחברי הכנסת שמקומות מגוריהם הקבועים הם

 מחוץ למקום בו מתכנסת הכנסת — לכיסוי הוצאות נסיעותיהם.

 * נתקבל בכנסת ביום ג׳ בםיון ןנש״ט (31 במאי 48«1).
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 (ב) ההענקות והתשלומים שייקבעו על יידי ועדת הכנסת לפי סעיף זה יהיו
 פטורים ממס הכנסה.

 6• תקופת התשלום.

 (א) לחבר הכנסת ששמו פורסם בהודעת ועדת הבחירות המרכזית 1 בהתאם
, ישולמו המשכורת,  לסעיף 34 (א) לפקודת הבחירות לאסיפה המכוננת, תש״ט—1948 ־
 התוספת, ההענקות והתשלומים לפי חוק זה, החל מיום ט״ו בשבט תש״ט (14

 בפברואר 1949), ובמשך כל תקופת כהונתו כחבר הכנסת.

 (ב) לחבר הכנסת שהיה לחבר הכנסת לפי סעיף 32 (ב) לפקודת הבחירות
 לאסיפה המכוננת, תש״ט—1948, ישולמו המשכורת, התוספת, ההענקות והתשלומים
 לפי חוק זה, החל מהיום בו הצהיר את ההצהרה הקבועה בפקודת האסיפה המכוננת

 (הצהרת הצירים), תש״ט—1949 9, ובמשך כל תקופת כהונתו כחבר הכנסת.

 7« חובה לקבל משכורת וכוי.

 חובה על כל חבר הכנסת לקבל את המשכורת, התוספת וההענקות שהוא זכאי
 להן לפי סעיפים 3,2, ו־4.

 8. איסור קבלת משכורת מכל מקור אחר.

 אין חבר הכנסת רשאי לקבל משכורת מכל מקור אחר באיזו צורה שהיא.

 9. הוראות ביצוע.

 יושב: ראש הכנסת או סגן יושב ראש הכנסת רשאי להודות הוראות בכל ענין
 הנוגע לביצועו של חוק זה, חוץ מן הענינים המסורים לועדת הכנסת לפי סעיף 5 (א).

 10. הבר׳ הממשלה.

 אין חוק זה חל על חבר הכנסת כשהוא מכהן כחבר הממשלה.

פ ח׳ ב׳8בט תשייט (7.2.48), עט׳ 400. ו  1 עייר טם׳ 49 מי

ום י״ז בחשו! תשייט (19.11.48), תום׳ אי, עמי 52.  י עייר מם׳ 33 מי

 * עייר מם׳ 50 מיום י״ב בשבט תשייט (11.2.49), תום׳ אי, עטי 174.

ו תשייט, 7.0,49, ו  42 ספר החוקים 10, י׳ בסי



 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום (בתי חולים),
 תש״ט—1949*

 1. הארכת תוקף.

 תקפן של תקנות־שעת־חירום (בתי חולים), תש״ט—1949 •י, מוארך בזה עד
 יום ח׳ בחשון תש״י(31 באוקטובר 1949).

 2. ביטול.

 שר הבריאות יהיה רשאי, בכל עת, לבטל את התקנות האמורות על ידי גו
 שיפורסם ברשומות.

 3. תחילת תוקף.

 תקפו של חוק זה הוא מיום י״ז בסיון תש״ט (14 ביוני 1949).

 חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות(מם עסקים), תש״ט—1949•*

 תיקון הפקודה.

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2 תתוקן כך:
 (א) בסעיף 3 3 במקום המלים ״מאה ועשרים פונט״, בכל מקום שהן מצויות

 בו, יבואו המלים ״מאתים וחמישים לירות״.

 (ב) בסעיף 5, אחרי המלים ״לפי הפקודה ההיא״ יבואו המלים ״וכן בדבר
 הטלת קנס פיגורים״.

ני 1949). הצעת החוק נתפרסמה בהצעות ו ח תש״מ (6 בי י ס  * נתקב? בכנסת ביום ם׳ ב
ום כ״ד באייר תש״ט (23.5.49), עט׳ 40.  חוק 6 סי

, עט׳ 107. ום ו׳ בטבת תשייט (7.1.49), תוס׳ גי  1 ע״ר מם׳ 41 מי

ני 1948). הצעת! החוק ודברי הסבר ו  * נתקב5 בטגסת ביום ט׳ בםיו! תשייט (6 בי
 נתפרסמו כהצעות חוק 6 מיום כ״ד באייר תשייט (23.5.49), עט׳ 39.

 2 עייר מם׳ 1436 מיום 4.9.45, תוס׳ 1, עט׳ 115.

. ום 8.4.48, תום׳ 2, עמי 513. (אננ5ית)  a עייר מם׳ 1659 מי

 3פר החומים 10. י׳ בםיוז תשייט, 7.6.49. 43




