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 מתפרסמת בזה העעת חוק מטעם ועדת הכנסת:

 הצעת חוק־יסוד: הכנסת (תיקון מס׳ 38)

(להלן - חוק היסוד), בסעיף 20(א), בסופו יבוא ״עד לבחירת יושב  תיקון סעיף 20 1. בחוק־יסוד: הכנסת1

 ראש הכנסת, יכהן הוותיק מבין חברי הכנסת, שאינו ראש הממשלה, ראש הממשלה הנבחר,

 שר או סגן שר, כיושב ראש הכנסת בפועל; לענין זה, ״ותיק״ - מי שתקופת כהונתו בכנסת

 היא הארובה ביותר, ברציפות או שלא ברציפות, ומבין בעלי ותק שווה - המבוגר

 שבהם״.

 תיקון סעיף 20א 2. בסעיף 20א(ב) לחוק היסוד, אחרי ״דרך ארעי למלא תפקידו״ יבוא ״או הודיע יושב

 ראש הכנסת כי נבצר ממנו דרך ארעי למלא את תפקידו וועדת הכנסת אישרה את

 הודעתו״.

 תיקון סעיף 33 3. בסעיף 33 לחוק היסוד, בכותרת השוליים, אחרי ״כינוס הכנסת״ יבוא ״שלא בתקופת

 הכנסים״.

ו ב ס י ה ר ב  ד

 כאשר נבצר ממנו מטעמי בריאות למלא את תפקידו;
 מוצע לאפשר מינוי ממלא מקום גם באשר נבצר מיושב
 ראש הכנסת דרך ארעי, מטעמים שאינם טעמי בריאות,
 למלא את תפקידו. בתנאי לכך נדרשת הודעה של יושב

 ראש הכנסת ואישור של ועדת הכנסת.

 סעיף 3 בחוק־יםוד: הכנסת (תיקון מם׳ 25) (ם״ח
 התש״ם, עמ׳ 08ו), הוחלף סעיף 33 והוא
 קובע כיום הוראות לענין כינוס הכנסת שלא בתקופת
 הכנסים; מוצע להתאים את כותרת השוליים להוראת

 הסעיף.

 סעיף 1 סעיף 4 לתקנון הכנסת קובע כי עד לבחירת
 יושב ראש הכנסת ימלא זקן חברי הכנסת
 שאינו שר או סגן שר, את תפקידו של היושב ראש; הסדר
 זה אינו מעוגן בחוק־יםוד: הכנסת, ומבחינה חוקית, עד
 לבחירת יושב ראש הכנסת, אין בנמצא יושב ראש, אשר
 לו סמכויות שונות על פי דין. מוצע לקבוע כי עד לבחירת
 יושב ראשי הכנסת, ישמש הוותיק מבין חברי הכנסת
 כיושב ראש הכנסת בפועל ומבין בעלי ותק שווה -
 המבוגר שבהם; בחישוב הוותק ייכללו תקופות הכהונה

 בפועל של חבר הכנסת.

 סעיף 20א(ב) לחוק־יסוד: הכנסת, מאפשר
 מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת רק

 סעיף 2

 ם״ח התשי״ח, עמי 69; התשנ׳׳ז, עמ׳ 186.

 מתפרסמת בזה העעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכנסת:

 הצעת חוק הכנסת (תיקון מס׳ בו)(הועדה המסדרת), התש״ם-2000*

, אחרי סעיף 2 יבוא:  הוספת סעיף 2א 1. בחוק הכנסת, התשנ״ד-1994י

 ״הועדה המסדרת 2א. (א) הכנסת תבחר, מוקדם בכל האפשר לאחר היבחרה, ועדה

 מסדרת, שבה יהיו מיוצגות כל הסיעות על פי גודלן היחסי.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 : לפי הנוהג והנוהל המקובלים בכנסת, מוקמת עם רחבה ככל האפשר, את הרבב הועדות הקבועות, וכן

 כינונה של כנסת חדשה ועדה מסדרת, המורכבת מנציגי הסדרים נוספים הנוגעים לעבודתה של הכנסת, עד
 סיעות הבית. ועדה זו קובעת, תוך ניסיון להגיע להסכמה לכינון הועדות הקבועות.

 הצעת חוק מס׳ פ/1522; הועברה לועדה ביום כ״ד באייר התש״ם (29 במאי 2000).
 י ס״ח התשנ׳׳ד, עמ׳ 140; התשנ׳׳ט, ע׳מ 74.
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 (ב) הועדה המסדרת תביא לאישור הכנסת הצעה בדבר הרכב הועדות

 הקבועות.

 (ג) לועדה המסדרת יהיו, עד לבחירתה של ועדת הכנסת, סמכויות ועדת

 הכנסת הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הצעת החוק באה לעגן בחוק הכנסת, התשנ״ד- כל סמכויותיה של ועדת הכנסת בנושאי סדרי הבית
 1994, את כינונה של הועדה המסדרת ולקבוע, כי עד ודיוני הכנסת.

 לבחירתה של ועדת הכנסת, יהיו בידי הועדה המסדרת

 חבר הכנסת אופיר פינס־פז

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם הועדה לקידום מעמד הילד של הכנסת:

 הצעת חוק הביטוח הלאומי(תיקון מם׳ 41) (גמלה מוגדלת למשפחות
 ילדים נכים), התש״ס-2000*

, אחרי סעיף 222א יבוא:  הוספת סעיף 222ב 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-11995

 ״גמלה מוגדלת 222ב. (א) היו למבוטח שני ילדים נכים או יותר שבעדם משתלמת

ם גמלה לפי סימן זה, תשולם הגמלה בעד כל ילד כאמור בשיעור העולה י ד ל ת י ו ח פ ש מ  נכים י ל
 בחמישים אחוזים על השיעור הקבוע לפי סעיף 222.

 (ב) מלאו לילדו הנבה של מבוטח באמור בסעיף קטן(א) 18 שנים,

 לא תפקע מסיבה זו בלבד זכותו של המבוטח לגמלה מוגדלת בשיעור

 האמור באותו סעיף קטן, בעד בל אחד מילדיו הנכים האחרים.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הצעת חוק זו באה להקל על משפחות שלהן יותר ילד נכה תתקבל גמלה בשיעור של %<150 מהסכום
 מילד נכה אחד. המוענק כיום.

 כיום לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], כמו כן מוצע למנוע מצב שבו תישלל מהמבוטח
 התשנ״ה-1995 (להלן - החוק), זכאויות משפחות אלה הגדלת הגמלה, רק משום שאחד מן הילדים הנכים הגיע

 לגמלה בעבור כל אחד מילדיהן הנכים לפי סעיף 222 לגיל בגרות.

׳ על פי הערכת האוצר עלותו של החוק היא 33 ' ל י ח ' 7 

 בשל העומס הקשה והייחודי המוטל על משפחות מיליון שקלים חדשים לשנה.

 חבר הכנסת אליעזר זנדברג
 אלה מוצע כי תוענק להן גמלה מוגדלת, כך ע^בעד כל

 הצעת חוק מם׳ פ/592; הועברה לועדה ביום י׳ באדר א׳ התש״ס (16 בפברואר 2000).
 י ם״ח התשנ״ה, עמ׳ 210; התש״ס, עמי 132.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 הצעת חוק הגנת הערבן(תיקון מם׳ 0ו)(תשלום במטבע שאינו הילך חוקי-
 דין פרוטה), התש״ס-2000*

 תיקון סעיף 2 ו. י בחוק הגנת הצרכן, התשמ״א- 1981/ בסעיף 2, אחרי סעיף קטן(ב2) יבוא:

 ״(ב3)(א) על אף האמור בכל דין, צרכן המשלם לעוסק במזומנים בעבור מצרך או

 שירות שמחירו נקוב במטבע שאינו הילך חוקי בישראל, לפי חוק בנק ישראל,

, ישלם סכום המעוגל כלפי מטה לסכום הקרוב שניתן לשלמו  התשי״ד-21954

 בהילך חוקי.

 (ב) נרכשו, בעסקה אחת, כמה פריטים מאותו מוצר, או במה מוצרים, או

 שנרכש מצרך יחיד או שירות יחיד, שמחירו לצרכן מחושב על בסיס יתידת

 חישוב, יחולו הוראות סעיף קטן(א) רק על התשלום במזומנים של החשבון

 הבולל הסופי.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (לדוגמה לפי מטר), וסכום החשבון הכולל בעבור
 המצרכים או השירות שרכש אינו מאפשר החזרת עודף,
 יעוגל הסכום בלפי מטה לסכום הקרוב שאפשר לשלמו
 בהילך חוקי; תיקון זה לא יחול על תשלום שלא במזומן,

 שאז חשבונו של הצרכן יחויב בסכום המדויק.

 חברי הכנסת: נעמי חזן, עוזי ברעם, עזמי בשארה,
 אבשלום וילן, אחמד טיבי, אמנון רובינשטיין,

 מאיר שטרית

 חוק זה בא למנוע מצב שבו ננקב מחיר במטבע
 שאינו הילך חוקי בישראל - למשל באגורות. העוסק
 יודע כי אין ביכולתו להחזיר עודף, והצרכן, המשלם

 מחיר המעוגל בדרך כלל בלפי מעלה, מרגיש מרומה.

 עוד מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב) כי צרכן הרוכש
 כמה פריטים מאותו מוצר או כמה מוצרים, או שהוא
 רוכש שירות או מצרך המחושב על בסים יחידת חישוב

 הצעת חוק מם׳ פ/964; הועברה לועדה ביום א׳ באדר א׳ התש״ם (7 בפברואר 2000).
 י ם׳׳ח התשמ״א, עמי 248; התש״ס, עמ׳ 201.

 2 ס״ח התשי״ד, עכר 192.
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