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 מתפרסמת בזח העעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק שירות הקבע בעבא־הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב]
 (תיקון מס׳ 9) (חישוב תקופת שירות סדיר), התשנ״ו-996ו

, י 1985 ה לישראל(גימלאות) ננוםח משולב], התשמ״ה- נ ג ה ־ א  1. בחוק שירות הקבע בצב

ו יבוא: (א) ואחרי ר בסעיף 8 יסומן  האמו

ם א׳ בניסן התשל״ו ו ל גם על מי שפרש משירות הקבע לפני י  ״(ב) סעיף זה יחו

ם בעד התקופה ח סעיף קטן זה בל תשלו ינתן מכו  (ו באפריל 976ו), ואולם לא י

־ ז בחודש שלאחד פרסומו.״  שקדמה ל

 תיקון סעיף 8

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בהוק שירות הקבע בצה״ל (גימלאות) (תיקון מס׳
 10), התשל׳יז-7ד19, היה קיים תנאי נוסף והוא רציפות
 השירות, באופן שלא חלה ההסקה בין שירות החובה
 לבין שירות הקבע. נוצר מצב, שמי שפרש משירות הקבע
 עד שנת 1976 ולא עמד בתנאי רציפות השירות לא היה
 זכאי לצרף את שנות שירות החובה לתקופת שירותו,

 לצורך חישוב הפנסיה המגיעה לו.

 מאידך, בשירות המדינה, בנוגע לעובדי מדינה
 בשירות הביטחון, מגבלה דומה אשר היתה קיימת בסעיף
 63ג(א) לחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב!
 התש״ל-ס197, בוטלה זה מכבר, והביטול התייחס גם

 לגבי אלה שפרשו לפני מועד הביטול.

 על מנת להשוות בין זכויותיו של פורש משירות
 הקבע לבין זכויותיו של עובד שירות הביטחון הפורש
 משירות המדינה, מוצע לתקן את סעיף 8 לחוק כך שיחול

 גם על מי שפרש לפני תיקונו בשנת 1976.

 סעיף 8 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל
 (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ״ה-985ו (להלן -

 החוק), קובע לאמור:

 ״דין שידות חובה

 3. על אף האמור בהוק זה, תובא לצורך חוק זה תקופת
 שירות החובה בחשבון תקופת השירות של חייל ששירת
 בשירות קבע לפחות עשר שנים א׳־ עלהועא לקיצבה

 מכוח סעיף 13.״

 סעיף זה מאפשר להביא בחשבון תקופת שירות של
 חייל ששירת לפחות עשר שנים בשירות קבע, או שהוצא
 לקיצבה מכוח החלטת הרבלטב״ל (לפי סעיף 13 לחוק), גם
 את תקופת שירות החובה שלו, לצורך חישוב הגימלה
 המגיעה לו. ביים, יבול פורש לצרף את תקופת שירות
 החובה גם אם, לאחר שירות החובה, לא המשיך מיד

 לשירות קבע אלא היה אזרח זמן מה.

 ס״ח התשמ׳׳ה עמי 142: ההשמ״ט, עמי 58.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת הכנסת:

 הצעת חוק שבר חברי הכנסת (תיקון מם׳ 6ו), התשנ״ו-996ו*

ו יבוא: (א) ואחרי מן סו , האמור בסעיף 11 י י ו 9 49  תיקון סעיף 11 1. בחוק שבר חברי הכנסת, התש״ט-

 ׳׳(ב) בסעיף זה, ״משכורת״ - משכורת לפי סעיף 2 בצירוף תוספת יוקר לפי

 סעיף 3.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בתשרי התשנ״ז (30 בספטמבר 1996) תועלה החל ביום
 י״ח בתשרי התשנ׳יז(ו באוקטובר 1996) ב־3%ב.״

 הכוונה בסעיף זה היתה לשבר בולל, כהגדרתו
 בסעיף 5 להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ״ז-1987.

 לפיכך מוצע לתקן את החוק בהתאם.

 בחוק שכר חברי הכנסת, התש״ט-1949 (להדן -
 החוק), סעיף 11 קובע לאמור:

 ״הוראות מיוחדות

 11. משכורתם של הברי הכנסת כפי שהיא ביום יי״

 הועברה לועדה ביום ט״ו בשבט התשנ״ו(5 בפברואר 1996),
 ס״ח התש״ט, עמי 41; התשנ״ה, עמי 352.
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 החלפת סעיף *ו

 ביטול סעיף 5ז

 תיקון סעיף 6\

 תיקון חוק
 הכנסת

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 העעת חוק־יסוד: הכנסת (תיקון מם׳ 29) (ישיבת הפתיחה)״

, (להלן - החוק העיקרי), במקום סעיף 4ו יבוא: ת ס נ כ יםוד: ה . בחוקי  ו

ן - ל ה ל ) 2 ו 9 9 4 - ד ״ חה ייקבעו בחוק הכנסת, התשנ  ׳•ישיבת הפתיחה 14. סדרי ישיבת הפתי

ת ישראל ומורשהה.״ נ י הם יבטאו את אופיה של מד  חוק הכנסת), ו

 סעיף 5ו לחוק העיקרי - בטל.

׳ יבוא ״לפי חוק הכנסת״.  בסעיף 6 ו לחוק העיקרי, אחרי ״להצהיר הצהרת אמונים׳

ת/ התשנ״ד-1994 - עדו ם בו סת (מספר החברי נ  בחוק הכ

ם בועדות)״ - יימחקו: ם ״(מספר החברי לי  (ו) בשם החוק, המי

ו יבוא: י  (2) סעיף 1 יסומן 3 ולפנ

ה או נ  ״ישיבת הפתיחה ו. (א) משפתח זקן חברי הכנסת את ישיבתה הראשו

ם של י נ ר את הצהרת האמו הלתה, יצהי ו את הנ די  של הכנסת משקיבל לי

אלה דברי ההצהרה:  חברי הכנסת, ו

ה את נ נת ישראל ולמלא באמו ם למדי י נ ב לשמור אמו י  ״אני מתחי

תי בכנסת.״ חו  שלי

.2 

.3 

.4 

 משהצהיר זקן חברי הכנסת את הצהרת האמונים,
 ישוב ויקראנה באזני חברי הכנסת, ובל אחד מחברי

 הכנסת יקום, בזה אחר זה, ויצהיר:

 ״מתחייב אני״.״

 הצהרה לאחר ישיבת פתיחה

 15. חבר הכנסת שלא נוכח בישיבת הפתיחה, או שהיה
 לחבר הכנסת לאחר מכן, יצהיר את הצהרת האמונים
 בישיבה הראשונה שבה הוא נוכח; יושב ראש הישיבה
 יקרא באזניו את נוסת ההצהרה, ותבר הכנסת יקום

 ויצהיר:

 ־מתחייב אני־.״

 סעיפים מוצע להסדיר את סדרי ישיבת הפתיחה
 1 עד 3 של הכנסת בחוק הכנסת, תתשנ״ד-994ו
 (להלן - חוק הכנסת), ולתקן את חוק היסוד

 בהתאם.

 סעיף .4 מביון שפרטי סקס הפתיחה של כנסת
 חדשה בחלקם הם בבחינת נוהג בלתי
 כתוב, המשתנה לעתים, מוצע לעגן נוהג זה בחוק
 הכנסת. עוד מוצע שבמעמד זה ייקראו קטעים מתוך

י ר ב  ד

 בחוק־יסוד: הכנסת (להלן - חוק היסוד), סעיפים
 2ו עד 5ו קובעים לאמור:

 ״כינוס הכנסת

 12. הכנסת תתכנס לישיבתה הראשונה ביום ב׳ בשבוע
 השני שלאחר השבוע שבו נתפרסמו תוצאות הבחירות,
 בשעה ארבע אחרי הצהרים, ואם היה יום חג או ערב תג

- ביום חול הקרוב שלאחר החג.

 פתיחת הכנסת

 13. הכנסת תיפתח על ידי נשיא המדינה, ובהעדרו -
 על ידי זקן חברי הכנסת הנוכחים; פתה נשיא המדינה,
 ימסור את הנהלת הישיבה לזקן חברי הכנסת

 הנוכחים.

 הצהרת האמונים של חברי הכנסת

 4ו. משפתח זקן חברי הכנסת את ישיבתה הראשונה או
 משקיבל לידיו את הנהלתה, יצהיר את הצהרת האמונים

 של חברי הכנסת:

 ואלה דברי ההצהרה:

 ״אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
 באמונה את שליחותי בכנסת״.

 ־ הצעת חוק מסי תקצ״ג: הועברה לועדה ביום י׳ בתמוז התשנ״ג(29 ביוני 993ו).
 י ם״ח התשי׳׳ח, עמ׳ 69; התשנ־׳ה, עמי 316.

 1 ס־ח התשנ״ד, עבר ס14.
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ם, י נ סת את הצהרת האמו ר זקן חברי הכנ  (ב) משהצהי

ך ם וקטעים מתו י אה מזמור קכ״ב בתהל  ייקראו בפני המלי

ת ישראל, שיפורטו בתוספת. נ ה על הקמת מדי  ההכרז

ם י נ סת ישוב ויקרא את הצהרת האמו  (ג) זקן חברי הכנ

ה אחר זה, סת יקום, בז נ כל אחד מחברי הכ סת ו נ י חברי הכ נ  באז

 ויצהיר:

 ״מתחייב אני״.

על בשירת ״התקווה״. נ חה תי בת הפתי  (ד) ישי

ה לחבר י חה, או שה בת הפתי כח בישי סת שלא נ נ  הצהרת לאחר 2. חבר הכ
 ישיבת הפתיחה _]

בה ם בישי י נ סת לאחר מבן, יצהיר את הצהרת האמו נ  הכ

בה יקדא באזגיו את א נוכח: יושב ראש הישי נה שבה הו  הראשו

סת יקום ויצהיר:  נוסח ההצהרה, וחבר הכנ

 ״מתחייב אני״.״

 (3) סעיף 2 יסומן 4:

 (4) בסופו יבוא:

 ״התוספת

 (סעיף ו)

ת, י נ י ת והמד י ת ית, הד תו הרוחנ צבה דמו ה עו , ב די הו  בארץ ישראל קם העם הי

מ להוריש י שי ו אנ ־ ל כל ם ו י מי ת, בה יצר נכסי תרבות לאו י קוממיות ממלכתי  בה חי חי

. לם בולו את ספר הספרים הנצחי  לעו

ת ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ י ד ו ה ה י י ת ישראל תהא פתוחה לעל נ י  מד

ם נ ו ם לאור חז י השל דות התירות, הצדק ו סו  לטובת כל תושביה: תהא מושתתת על י

ל ד רחיה בלי הב י גמור לבל אז נ ות חברתי ומדי י כו ון ז י ו  של נביאי ישראל: תקיים שו

מות ך ותרבות: תשמור על המקו ו נ  דת, גזע ומין: תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חי

 הקדושים של כל הדתות.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 להודות לשם הי: כי שמה ישבו כסאות למשפט בסאות
 לבית דוד: שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך: יהי
 שלום בחילך שאה בארמנותיך: למען אחי זרעי אדברה

 נא שלום בך: למען בית ה׳ אלוקנו אבקשה טוב לך.־

ן י ן בג מי י אב בנ  חבר הכנסת: ז

 ההכרזה על הקמת מדינת ישראל וכן מזמור קכ־ב
 בתהילים:

 ״שמחתי באומרים לי בית ה׳ נלך: עומדות היו רגלינו
 בשעריך ירושלים: ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה
 יתדיו: ששם עלו שבטים שבטי-יה עדות לישראל
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