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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת הכנסת:

הצעת חוק הכנסת )תיקון מס' 42( )שקיפות בעבודת שדלנים(, התשע"ו–2015 *

בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 66)א(, בסופו יבוא "האמור 1  תיקון סעיף 66
יחול גם על ישיבת ועדה של הכנסת המתקיימת מחוץ למשכן הכנסת" 

בסעיף 68 לחוק העיקרי –2.תיקון סעיף 68

במקום כותרת השוליים יבוא "הזדהות";  )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

שדלן הנוכח בישיבת ועדה של הכנסת, במשכן הכנסת או מחוצה לו, יודיע  ")ג( 
כי הוא מבקש לרשום בפרוטוקול הישיבה את שמו, את עובדת היותו שדלן ואת 
הלקוח שעבורו הוא פועל באותה ישיבה, וכן לקוחות נוספים שלו או של התאגיד 

שהוא פועל במסגרתו שנושא הישיבה נוגע אליהם "
בסעיף 69 לחוק העיקרי –3  תיקון סעיף 69

בסעיף קטן )א()5(, במקום "עובד של חבר הכנסת או עובד הכנסת" יבוא "אדם המנוי   )1(
בסעיף 67)2( או יפגע, בפעילותו כשדלן, בכבוד הכנסת";

בסעיף קטן )ב(, אחרי "פרק זה," יבוא "לרבות שלילה על־תנאי,"    )2(

פרק י"ב לחוק הכנסת, התשנ"ד–1994 )להלן – החוק(, 
וקובע  הכנסת  במשכן  שדלנים  של  פעילותם  את  מסדיר 
כשדלן  לפעול  היתר  לקבל  החובה  כגון  לגביהם,  חובות 
החובה  במשכן;  ייחודי  זיהוי  תג  לענוד  החובה  בכנסת; 
לציין בכל פנייה לחבר כנסת או עובד הכנסת כי הפונה 
הוא שדלן ומיהו הלקוח שעבורו הוא פועל; החובה לפרסם 
באתר האינטרנט של הכנסת את פרטי השדלנים הפועלים 

בכנסת  לפרק זה מוצעים תיקונים כמפורט להלן 

כיום ההגבלות שמוטלות על שדלנים עוסקות   סעיף 1 
רק בפעילותם בתוך משכן הכנסת  מוצע לקבוע   
כי החובה לפעול כשדלן רק בהיתר תחול גם על ישיבות 

ועדה של הכנסת שמתקיימות מחוץ למשכן הכנסת 

מוצע לקבוע כי שדלן הנוכח בישיבת ועדה של   סעיף 2 
הכנסת, בין שהיא מתקיימת במשכן הכנסת ובין   
שהיא מתקיימת מחוץ למשכן, יהיה חייב להודיע כי הוא 
עובדת  את  שמו,  את  הישיבה  בפרוטוקול  לרשום  מבקש 

היותו שדלן ואת פרטי הלקוח שהוא מייצג בישיבה  כמו 
של  או  שלו  נוספים,  לקוחות  פרטי  לציין  עליו  יהיה  כן, 
הישיבה  שנושא  אליה,  משתייך  שהוא  השדלנות  חברת 

נוגע אליהם 

על  החלים  איסורים  מפרט  לחוק   69 סעיף   סעיף 3 
או  הנאה  טובת  הצעת  איסור  ובהם  שדלנים,   
השדלנים  של  ביחסיהם  גם  יחולו  הם  כי  וקובע  הטעיה, 
עם יועצים פרלמנטריים ועם עובדי הכנסת  מוצע להוסיף 
עליהם את עובדי הסיעות בכנסת  עוד מוצע להוסיף על 
בפעילותם  לפגוע,  איסור  שדלנים  על  החלים  האיסורים 

כשדלנים, בכבוד הכנסת )פסקה )1((  

מיושב  המורכבת  לוועדה  מאפשר  החוק  כן,  כמו 
ראש הכנסת ושניים מסגניו לשלול משדלן שהפר הוראה 
מהוראות החוק את ההיתר לפעול כשדלן או לאסור את 
כניסתו לכנסת  בחוק לא מנויה שלילה על־תנאי, ומוצע 

להוסיפה )פסקה )2(( 
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