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 מתפרסמת בזה העעת חוק מטעם ועדת הכנסת:

 הזצעת חוק הכנסת (תיקון מם׳ 2 ד)(מספר חברי ועדות בתקופת כהונתה של
 הכנסת החמש עשרה), התש״ס-2000

 1. על אף הוראות סעיף 3 לחוקהכנסת, התשנ״ד-1994י, בתקופת כהונתה של הכנסת הוראה מיוחדת
 . , • _ לתקופת כהונתה

ת ס נ כ ז ן %  החמש עשרה מספר החברים בועדת הכספים של הכנסת לא יעלה על תשעה עשר, מספר ש
 החברים בועדת החוץ והביטחון של הכנסת לא יעלה על שמונה עשר ומספר החברים בועדת החמש עשרה

 הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לא יעלה על שישה עשר. . י

ר ב ס ה י ־ ר ב  ד

 מוצע להגדיל, בתקופת כהונתה של הכנסת החמש
 עשרה, את מספר החברים בועדת הכספים, בועדת.החוץ
 והביטחון ובועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת
 כמפורט בהצעה זו, וזאת בשל השינויים שחלו בהרכבן
 של במה סיעות וכדי לתת ייצוג מתאים בועדות הכנסת

 השונות לסיעות אלו.

 סעיף 3 לחוק הכנסת, התשנ״ד-994ו, קובע כי
 מספר החברים בועדה קבועה של הכנסת לא יעלה על
 15, וכי מספר החברים בועדת החוץ והביטחון, בועדת
 החוקה חוק ומשפט ובוערת הכספים של הכנסת, לא

 יעלה על דו.

 ס״ח התשנ״ד, עמי 140; התשנ׳׳ט, עמ׳ 74.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חגר הכנסת מסעם ועדת הכנסת:

 הצעת חוק שבר חברי הכנסת, התש״ס-2000*
 פרק אי: מטרת החוק

 ו. מטרתו של חוק זה להקים ועדה ציבורית ולהפקיד בידיה סמכויות לקביעת שבר
 ותשלומים אחרים, בהתאם להוראות חוק זה, שיהיו ייחודיים לחברי הכנסת.

 פרק ב׳: פרשנות

־ • • , ה  2. בחוק ז

 ״הועדה הציבורית״ - הועדה שמונתה לפי סעיף 3;

 ״שכר״ - שכר יסוד חודשי, לרבות תוספת יוקר ופיצוי התייקרות;

 ״תשלומים אחרים״ - הענקות, טובות הנאה, שירותים ותשלומים אחרים שאינם שכר,
 המשולמים או הניתנים לחבר הכנסת בתקופת כהונתו.

 פרק ג׳: הועדה הציבורית

 3. (א) הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, תמנה ועדה ציבורית לצורך קיום הוראות חוק
 זה.

 (ב) הועדה הציבורית תהיה מורכבת מחמישה נציגי ציבור, ובלבד שלא ייבחר
 בנציג ציבור מי שהחלטות הועדה הציבורית ישפיעו על שכרו או על גמלתו.

 (ג) הכנסת תמנה את יושב ראש הועדה הציבורית מקרב חברי הועדה.

 (ד) יושב ראש הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על מינוי הועדה הציבורית ועל
 הרכבה.

 (ה) תקופת כהונתו של חבר הועדה הציבורית תהיה חמש שנים מיום מינויו.

 (ו) לא יכהן חבר בועדה הציבורית יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

 (ז) נפטר חבר הועדה הציבורית, או חדל לכהן בה או שנבצר ממנו דרך קבע למלא
 ,את תפקידו, ימונה לועדה חבר אחר, ויחולו הוראות סעיף זה.

 4. ועדת הכנסת תקבע הוראות בדבר תשלום גמול לחברי הועדה הציבורית שאינם
 מקבלים שכר מאוצר המדינה או מקופה ציבורית כמשמעותה בסעיף 35 לחוק שירות
, וכן ליועצים ולעובדים מינהליים שיועסקו  המדינה(גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל-970וו

 על ידה.
ר ב ס י ה ר ב  ד

 מטרה

 הגדרות

 ועדה ציבורית

 גמול

 מוצע על כן להטיל על ועדה ציבורית חיצונית
 ובלתי תלויה את הסמכות לקבוע את השכר ותשלומים

 אחרים הניתנים לחברי הכנסת בתקופת כהונתם.

 להערכת הועדה; עלותו השנתית המשוערת של
 החוק היא 137,000 ש״ח. הועדה מציעה כי המימון יבוא

 מתקציב הרזרבה של הכנסת.

 כיום, לפי חוק שכר חברי הכנסת, התש״ט-949ו,
 והחלטת הכנסת, קובעת ועדת הכנסת את השכר

 ותשלומים אחרים לחברי הכנסת.

 מצב זה שבו חברי •הכנסת מחליטים לגבי שכרם
 מעורר ביקורת ציבורית.

 * הצעת חוק מם׳ פ/684; הועברה לועדה ביום נזי״ו בכסלו'התש׳׳ם (29 בנובמבר 1999).
 י ס״ח התש׳׳ל, עמי 65.
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 (א) הועדה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ונוהלי דיוניה, בבל שלא נקבעו סדרי מהל
 ופרםומ החלטות

 ,חוק זה.
 (ב) החלטות הועדה הציבורית לפי חוק זה יפורסמו ברשומות.

 6. (א) הועדה הציבורית תמליץ בפני ועדת הכנסת על שבר ועל תשלומים אחרים המלצות והחלטות
. , , ! של הועדה  י

ת י ך ן ב י צ  המפורטים בסעיף קטן (ה) לחברי הכנסת, ורשאית היא להמליץ על דרכי הצמדתם ה
 ועדכונם.

 (ב) המלצת הועדה הציבורית תוגש לועדת הכנסת ותקבל תוקף מחייב בתוך 4ו
 ימים מיום הגשתה, אלא אם כן הוגשה בקשה לפי סעיף קטן(ג).

 (ג) חמישה חברי ועדת הכנסת לפחות רשאים, בתוך 14 ימים מיום הגשת המלצת
 הועדה הציבורית, לבקש בכתב, לדון בהמלצה במליאת הועדה׳, ועדת הכנסת תקיים דיון

 בהמלצה ותחליט בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.

 (ד) החליטה ועדת הכנסת לדחות את המלצת הועדה הציבורית, תוחזר ההמלצה
 לועדה הציבורית לדיון מחודש; לאחר הדיון תכריע הועדה הציבורית, והחלטתה תהיה

 סופית ובעלת תוקף מחייב.

 (ה) במסגרת סמכותה לפי סעיף קטן (א) רשאית הועדה הציבורית להמליץ כי
 ישולמו תשלומים אחרים המפורטים להלן:

 (1) תשלומים שונים לחברי הכנסת בהתחשב בתפקידם, במקום מגוריהם,
 בתקופת שירותם או בבל גורם אחר שתקבע הועדה הציבורית;

 (2) תשלומים שונים לכיסוי הוצאות נסיעה, החזקת רכב, כלכלה, לינה
 והוצאות מיוחדות הכרוכות במילוי תפקידם של חברי הכנסת, בהתאם לאופי

 המשרה;

 (3) •תשלומים לקרן השתלמות ולקופת גמל.

 פרק די: הוראות שונות
 ׳/ _

 7. חוק זה לא יחול על חבר הכנסת שהוא ראש ממשלה, שר או סגן שר, סייג לתחולה

 8. חוק שכר חברי הכנסת, התש׳יט-1949* - בטל. ביטול חוק שכר
 חברי הכנסת
 9. החלטה לענין שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת שנעשתה מכוח חיקוק שהיה שמירת תוקף

 תקף ערב תחילתו של חוק זה תמשיך לעמוד בתוקפה ככל שאינה סותרת החלטה בעלת
 תוקף מחייב שנתנה ועדה ציבורית לפי הוראות חוק זה או כל עוד לא שונתה על ידי הועדה

 הציבורית בהחלטה כאמור.

 חבר הכנסת אברהם יחזקאל

 ם״ח התש״ט, עמ׳ 41.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעמ ועדת הכלכלה של הכנסת:

 הצעת חוק חניה לנכים (תיקון)(תג נכה), התש״ס-2000*

(להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1, במקום ההגדרה  תיקון סעיף 1 1. בחוק חניה לנכים, התשנ״ד-1993י
 ״תג נכה״ יבוא:

 ״״תג נכה״ - תג שנתנה רשות הרישוי בהגדרתה בפקודת התעבורה/ הנושא, מצדו
 האחד - מספר היתר שנתנה לנכה רשות הרישוי, ומצדו השני - את שם הנבה

 ומספר הזיהוי שלו;״.

 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן(א), במקום הרישה יבוא ״נכה הנוהג ברכב, רשאי להחנותו במקום
 שאין החניה מותרת בו, אם הצמיד לחלק התחתון של השמשה הקדמית ברכב את תג

 הנכה, והתקיימו בל אלה;״־,

 (2) ׳ בסעיף קטן(ב), המילה ״עבורו״ - תימחק;

 (3) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) השתמש אדם שאינו נכה בתג נכה שלא בנסיבות האמורות בסעיף
 קטן (ב), דינו - מחצית הקנס האמור בסעיף ו6(אץו) לחוק העונשין,

 התשל״ז-977וג

 תחילה 3. תחילתו של חוק זה ביום **.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בהתאם למוצע, נכה יוכל לחנות עם רכב שבו הוא
 משתמש או שבו הוא מוסע במקומות המותרים לחניה
 לבעל תג נכה לפי החוק, בלי קשר לשאלה אם הרכב

 שייך לו או למישהו אחר.

 עוד מוצע לקבוע הוראה עונשית לגבי מי שעושה
 שימוש לרעה בתג נכה.

ת ר שטרי  חבר הכנסת מאי

 חוק חניה לנכים, התשנ״ד-1993 (להלן - החוק),
 כנוסחו היום, קובע כי ״תג נכה״ הוא ״תג הנושא את שם
 הנכה ואת מספר הרכב שנתנה רשות הרישוי
 כמשמעותה בפקודת התעבורה, לנכה עבור רכב
 שבבעלותו״. מכאן שתג הנכה ניתן לרכב של הנכה ולא
 לנכה עצמו. התוצאה היא, שאם הנכה אינו בעל הרכב,
 למשל אם הרכב שייך למקום עבודתו או למשפחתו, או
 שנהג אחר מסיע אותו ברכבו, הוא אינו זכאי להשתמש

 בתג נכה.

 *־' הצעת חוק מם׳ פ/549; הועברה לועדה ביום ח׳ בכסלו התש״ס (17 בנובמבר 1999).
 ״ המועד ייקבע בעת הכנת החוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

 י ם״ח התשנ״ד, עמ׳ 28.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 3 ס״ח התשל״ז, עמי 226.
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