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מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם ועדת הבנםת:

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת ,זבויותיהם וחובותיהם )תיקון מם׳ (31
)שירותים משפטיים( ,התשם׳׳ג—2003
הוספת סעיף 10א

ו.
יבוא:

בחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם ,התשי״א1951-י ,אחרי סעיף 10

״שירותים
משפטיים

0וא) .א( חבר הכנסת או מי שהיה חבר הכנסת )בסעיף זה  -חבר הכנסת(,
זכאי לייצוג משפטי או להשתתפות בהוצאות משפטיות)בסעיף זה  -שירותים
משפטיים( בשל הליך משפטי בקשר למעשה שעשה במסגרת מילוי תפקידו
כחבר הכנסת ,הכל בהתאם לכללים שתקבע ועדת הכנסת )בסעיף זה -
הכללים( :הכללים יפורסמו ברשומות.
)ב( החלטה בדבר הענקת שירותים משפטיים לחבר הכנסת על פי
הכללים תתקבל על ידי הועדה הציבורית ,על יסוד בקשה בכתב של חבר
הכנסת.
)ג( הועדה הציבורית תהיה בת שלושה חברים שימנה יושב ראש
הכנסת ,ואלה הם:
)ו( שופט בדימום של בית המשפט העליון או בית המשפט המחוזי,
והוא יהיה היושב ראש:
) (2אדם שכיהן בתפקיד בכיר בכנסת:
) (3אדם בעל מעמד ציבורי וכישורים הולמים ,שאינו קשור לאחת
הסיעות בכנסת.
)ד(

הועדה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ונוהלי דיוניה.

הכללים יחולו על חבר הכנסת גם לגבי הליך משפטי שהחל לפני
)ה(
תחילתו של חוק זה ,ובלבד שההליך לא הסתיים לפני תחילת כהונתה
של הכנסת החמש עשרה.׳׳
דברי
על פי הסדרים שנקבעו זה מכבר ,עובדי ציבור ונבחרי
ציבור זכאים ,בהתמלא תנאים מסוימים ,לקבל ייצוג
משפטי או השתתפות בהוצאות משפטיות )להלן —
שירותים משפטיים( מאוצר המדינה או מרשות מקומית ,לפי
הענין ,בשל מעשה ,לרבות מחדל ,שנעשה במסגרת
תפקידם .הסדרים מסוג זה חלים ,בין היתר ,על שרים וסגני
שרים ,וכן על ראשי רשויות מקומיות וחברים במועצות של
רשויות מקומיות ,בעוד שלגבי חברי הכנסת אין הסדר דומה
בענין זה.
יושב ראש הכנסת מינה ביום י״ט בכסלו התשם״ב )4
בדצמבר  (2001ועדה ציבורית לבחינת נושא החזר הגנה
משפטית לחברי הכנסת ,בראשות כבי השופט )בדימוס(
פרופ׳ יצחק זמיר .עוד היו חברים בועדה עורכי הדין משה
נסים וצבי ענבר.
הועדה הציבורית הגיעה למסקנה כי מן הראוי להחיל
על חברי הכנסת הסדר בדבר מתן שירותים משפטיים
הדומה בעיקרו להסדר החל על עובדי המדינה ,שרים וסגני
שרים ,ולעגנו בחוק.

הסבר
החוק המוצע בזה ,נקבע על ידי ועדת הכנסת לאחר
שדנה בדר׳ח הועדה הציבורית ,שהוגש ליושב ראש הכנסת
ביום י״ב בטבת התשם״ג) 17בדצמבר .(2002
מוצע להוסיף לחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם
וחובותיהם ,התשי״א־ ו  , 195סעיף המסדיר את זכאותו של
חבר הכנסת ,לרבות חבר הכנסת לשעבר ,לקבלת שירותים
משפטיים בקשר למעשה שעשה במסגרת מילוי תפקידו ,על
פי כללים שתקבע ועדת הכנסת ,ושייושמו על ידי הועדה
הציבורית)סעיף 10א)א( ו־)ב( המוצע(.
עוד מוצע לקבוע כי הזכאות לפי הכללים תחול גס
לגבי הליכים משפטיים שהחלו לפני תחילתו של חוק זה,
ובלבד שלא הסתיימו לפני תחילת כהונתה של הכנסת
החמש עשרה )סעיף קטן)ה((.
לאור העובדה שלא ידוע כמה בקשות של חברי הכנסת
לקבלת שירותים משפטיים יאושרו על ידי הועדה
הציבורית ,לא ניתן להעריך בשלב זה את עלותה של הצעת
החוק.

י ס״ח התשי־א ,עמי  :228התשםיב ,עמי .504
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הצעת חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת )הודאת שעה()הארכת תוקןז מס׳ ,(5
התשם״ג—2003
בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת )הוראת שעה( ,התשנ׳׳ז1997-י בסעיף )2א( ,במקום
.1
״עד תום הכנס השני של הכנסת בשנת 2003״ יבוא ״עד יום ו׳ בטבת התשס״ד ) 31בדצמבר
(2003״ ,ובסופו יבוא ״יושב ראש הכנסת רשאי להאריך את תקופת ההארכה עד תום כנס
החורף של הכנסת בשנת  ,2004ובלבד שהודיע על כך לרשות עד יום ו׳ בחשוון התשם״ד )ו
בנובמבר  ;(2003הודעה כאמור תפורסם ברשומות".
/

דברי
שידורי הטלוויזיה מהכנסת מועברים על ידי רשות
השידור ,בהתאם לחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת )הוראת
שעה( ,התשנ״ז—977ו)להלן — החוק (.
החוק האמור נקבע בשעתו כהוראת שעה ,כדי לאפשר
התנסות ולמידה של הבעיות השונות הכרוכות בהעברת
השידורים מהכנסת ,לרבות בחינת האפשרויות השונות
באשר לגוף שיעביר שידורים אלה :מאז כניסתו לתוקף,
הוארך תוקפו מספר פעמים.
בפעם האחרונה הוארך תוקף החוק ב־ 1באוגוסט 2002
עד לתום הכנס השני של הכנסת בשנת  ,2003האמור
להסתיים בסביבות סוף חודש יולי; במקביל להארכת התוקף
האחרונה פורסמה ברשומות הצעת חוק שידורי טלוויזיה
מהכנסת בערוץ הדמוקרטיה ,התשם״ב—) 2002ה״ח
התשס־ב ,עמי  ,(890שענינה הסדרה קבועה של שידורי ערוץ
הכנסת.
בשל פיזור הכנסת ה־5ו לא ניתן היה לקדם את הטיפול

תיקון סעיף 2

הסבר
בהצעת החוק ולהכינה לקריאה השניה ולקריאה
השלישית.
ועדת הכנסת החליטה להציע לכנסת להתיל רציפות
•על הצעת החוק האמורה .בד בבד עם קידום הטיפול
בהחלת רציפות הדיון על ההצעה ,בהתאם לחוק רציפות
הדיון בהצעות חוק ,התשנ״ג—) ,1993ס״ח התשנ״ג ,עמ׳ ,(60
מוצע להאריך את תוקף חוק הוראת השעה עד לסוף שנת
 .2003יחד עם זאת ,מוצע לאפשר ליושב ראש הכנסת
להאריך את המועד עד תום כנס החורף של שנת .2004
לדעת הכנסת ,עלות ביצוע החוק תעמוד בשנת 2003
כולה על כ־ 6מליון שקלים חדשים .מאחר שהארכת התוקף
המוצעת בשנת  2003מתייחסת לחודשים אוגוסט עד
דצמבר ,תהיה עלות ההצעה החלק היחסי של סך ההוצאה
השנתית ,וכך גם בתקופה ינואר עד מרס  ,2004אם יחליט
יושב ראש הכנסת להאריך את תוקף החוק גם לתקופה זו.
הסכומים האמורים לגבי שנת  2003כלולים בתקציבה
המאושר של הכנסת.

ס־ח התשנ־ז ,עמי 94ל התשס־ב ,עמי .528
מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה()תיקון מם׳ ) (13פיטורים שלא כדין —
ענישה( ,התשם׳׳ג—*2003
בחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( ,התש־ט949-וי)להלן — החוק העיקרי(,
ו.
אחרי סעיף ו4א יבוא:
״עונשין

.2

ל ע נ י ו

אכיפה
פלילית

ו  4א י

41א .1פיטר בעל מפעל עובד ,ללא היתר מאת ועדת התעסוקה ,בניגוד
להוראות סעיף 41א)ב( ,דינו  -הקנס הקבוע בסעיף ו)6א() (3לחוק העונשין,
התשל״ז— 977ו?•עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות
קפידה.״

אחרי סעיף  45לחוק העיקרי יבוא:
־מפקח

הוספת סעיף

הוספת סעיף 45א

45א .למפקח שמונה לפי סעיף  18לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה,
התשמ״ח , 1988-יהיו נתונות הסמכויות לפי הסעיף האמור ,גם לענין
ג

פיטורי עובד ללא היתר מאת ועדת התעסוקה כאמור בסעיף ו4א)ב(.״

• הצעת חוק מם׳ פ :25/הועברה לועדה ביום י־א באייר התשםיג) 13במאי  ;(2003חולקה ביום ט״ז בסיון התשס״ג)« 1ביוני ,(2003
בשם ״הצעת חוק חיילי מילואים )תיקוני חקיקה(,התשם״ג—2003״.
י ס־ח התש״ט ,עמי  :13התשס״ב ,עמ׳ ) ;22ת־ט( התשם־ג ,עמי .366
י ס״ח התשל״ז ,עמי  ;226התשם״ג ,עמי .59
ס״ח התשמ״ח ,עמי  :38התשס״ב ,עמי .22
s
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תחילה ותחולה

תחילתו של חוק זה  30ימים מיום פרסומו )להלן  -יום התחילה( ,והוא יחול על
.3
פיטורים החל ביום התחילה ואילך.
דברי

סעיף 41א)ב 1לחוק חיילים משוחררים )החזרה
לעבודה( ,התש״ט) 1949--להלן  -החוק( ,קובע כי פיטורי
חייל מילואים במהלך שירות המילואים לרבות בתקופה של
 21יום מתום שירות המילואים ,ייעשו רק בהיתר מאת ועדת
התעסוקה.
מעסיק אשר פעל בניגוד להוראה האמורה ,רשאית
ועדת התעסוקה לחייבו ,בהסכמת המפוטר ,על פי סעיף
)21ג( לחוק ,להחזירו לעבודתו ,או לחייבו בתשלום פיצויים
בסכום השווה לחמש פעמים השכר שקיבל או שהיה זכאי
לקבל ,בעבור חודש העבודה שבסמוך לפני הפרת זכותו:
ועדת התעסוקה רשאית לקבוע סכום אחר מטעמים
שיירשמו.
מוצע לתקן אה; החוק ולקבוע בצד ההוראות האזרחיות

גם ענישה פלילית ,של קנס ששיעורו היום  67,300שקלים
חדשים ,למעסיקים שיפטרו עובדים בניגוד להוראות סעיף
41א)ב(.
כן מוצע לקבוע כי מפקח שמונה לפי סעיף  18לחוק
שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ״ח— ,1988יבצע אכיפה
לענין ההוראה העונשית המוצעת .זאת ,להבדיל ממפקח
•כמשמעותו בסעיף  45לחוק ,שתפקידו פיקוח על תעסוקת
חיילים משוחררים.
יצוין ,כי איסור הפליה של עובד מחמת שירות מילואים
מעוגן כיום בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה,
התשמ״ח— ,1988שהפרתו מהווה עבירה פלילית לפי סעיף
 15לחוק האמור ,והקנס בשלה הוא פעמיים הקנס המוצע
בהצעת חוק זו.
חבר הכנסת אגשלומ וילן
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