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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מסעם ועדת הכנסת:

 העעת חוק הכנסת (כלםפר חברי ועדות בתקוכת כהונתה של הכנסת
 החמש עשרה), התשס״א-2000

, בתקופת כהונתה של הכנסת הוראה מיוחדת  1. על אף הוראות סעיף 3 לחוק הכנסת, התשנ־ד-1994י
 , , , _׳ לתקופת כהונתה

ת ס נ ב ה %  החמש עשרה מספר החברים בועדת הכספים של הכנסת לא יעלה על עשרים, מספר ש
 החברים בועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לא יעלה על תשעה עשר ומספר החברים החמש עשרה

 בועדת החוץ והביטחון של הכנסת לא יעלה על שמונה עשר.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע להגדיל, בתקופת כהונתה של הכנסת החמש
 עשרה, את מספר החברים בועדת הכספים, בועדת
 החוקה חוק ומשפט ובוערת החוץ והביטחון של הכנסת
 כמפורט בהצעה זו, וזאת בשל השינויים שחלו בהרכבן
 של במה סיעות ובדי לתת ייצוג מתאים בועדות הכנסת

 השונות לסיעות אלו.

 סעיף 5 לחוק הכנסת, התשנ״ד-1994, 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 17.

 י סייח התשניד, עמי 140; התש־ס, עמי 261.

 הצעות חוק 2941, ב־ב בחשון התשם׳׳א, 20.11.2000



 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

 ה־צעת חוק עובדי העיבוד (הגבלת שכר), התשם״א־2000*

 1. בחוק זה -

ה, נ תו בסעיף 9 לחוק מבקר המרי בד של גוף מבוקר כמשמעו  ״עובד ציבור״ - עו

י [נוסח משולב]: 1 9 5 3 ח- ־  התשי

ת הקשורות ת כספיות אחרו ת ובל הטבו  ״שכר״ - משבורת לרבות תנאי פרישה, גמלאו

דה:  לעבו

. 1 1987- ימום, התשמ״ז נ נימום״ - כהגדרתו בחוק שבר מי  ״שכר מי

ימום; נ א פי 20 משכר המי ם שהו ו עלה על סכ ר לא י בו בד צי  2. (א) השבר המרבי של עו

ו באפריל, י 1 בינואר, ב ־ ל שנה, ב , בכ  שר האוצר יפרסם ברשומות את םבום השבר המרבי

ו באוקטובר. ־ ב ולי ו ־ ו בי  ב

י ציבור שקבע בצו שר האוצר, בר לו על שבר של עו חו  (ב) הוראות סעיף קטן(א.) לא י

ם של הכנסת. עדת הכספי  באישור ו

א ע הו י או הקבו דתו הזמנ בד ציבור שמקום עבו ת סעיף 2, שברו של עו ראו  3. על אף הו

ה שבה הוא עובד: שר האוצר, באישור נ י ה במד יקבע בהתאם ליוקר המחי  מחוץ לישראל, י

ה כאמור. ח ליוקר המחי תאמו ם של הכנסת, יקבע טבלאות שכר המו עדת הכספי  ו

ה תוקף הי ד; לא י דה נוספת בשכר, אלא באישור המעבי ד עבו עבו בד ציבור לא י  4. עו

דה נוספת אחת, בלבד. ו  לאישור כאמור אלא לגבי עב

 הגדרות

 הגבלת שכר

 עובד ציבור
 שמקום עבודתו
 מחוץ לישראל

 איסור כפל
 משרות

. עו ות לביצו ן תקנ א רשאי להתקי הו נה על ביצוע חוק זה ו  ביעוע ותקנות 5. שר האוצר ממו

ר ב ס  ה

 נוהג אותה עת פי 20 וזאת כדי להגביל את הפער בין
 הרצפה והתקרה בשברם של עובדי ציבור.

 עם זאת, מוצע לסייג הגבלה זאת ולא להחילה על
 אותם סוגי עובדים שעבודתם מחוץ לישראל מחייבת

 קביעת שכר בהתחשב בתנאי עבודה ייחודיים אלה.

 להצעת החוק אין עלות למדינה.

י ר ב  ד

 לנוכח המשכורות הגבוהות של מנהלים ובכירים
 בנופים או במוסדות הנתמכים על ידי קופת העיבור,

 מוצע לחוקק חוק זה שמטרתו הגבלת השכר.

 מוצע שהחישוב של שכר המקסימום ייעשה בכל
 שנה ארבע פעמים על ידי הכפלת שכר המינימום שיהא

סת מאיר שטרית נ  חבר הכ

 * הצעת חוק מם׳ פ/1050: הועברה לועדה ביום כיד באדר א׳ התש־ס (ו במרס 2000).
 י ס״ח התשי־ח, עמ׳ 92; התשג״ח, עבד 352.

 י סייח התשמ־ז, עמי 68.

 הצעות חוק 2941, ביב בחשון התשס׳׳א, 20.11.2000
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