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מתפרסמת כזה הצעת חוה מטעם ועדת החוקה חוה ומשפט של הכנסת:

חווק יסודות התקציב )תיקון מסי  ,(13החשנ״ב*1992-
.1

בחוק י0ודות התקציב ,התשמ״ה ,'1985-אחרי סעיף  33יבוא:

״חובה דיווח
ש ל

ע ל

ב ע ל י תסקיד
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הוספת סעיף 33א

33א) .א( גוף מתוקצב וגוף נתמך ימסרו לממונה אחת לשנה ,במועד
 .שייקבע בתקנות ,ובן בכל עת לפי דרישתו ,דין וחשבון ובו פירוט מלא על
שכרו של כל בעל תפקיד שהם מעסיקים.
)ב( גוף מתוקצב וגוף נתמך ימסרו לממונה לפי דרישתו ,דין וחשבון ובו
פירוט מלא על שכרו של כל עובד שהם מעסיקים.
)ג( הממונה יגיש לועדת הכספים של הכנסת דין וחשבון שנתי של
הדוחו״ת שנמסרו לו על פי סעיף קטן)א( :הדו״ח יהיה נתון לעיונו של כל אדם,
בדרך שתיקבע בתקנות.
)ד(

בסעיף זה -

״בעל תפקיד״ 2 -ל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בגוף מתוקצב או
בגוף נתמך ,וכן מנהל כללי ,משנה או סגן מנהל כללי ,מנהל אגף ,מנהל
עניני כספים ,מבקר פנימי ,מזכיר ,מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל
הכללי וכל הממלא תפקיד כאמור בגוף מתוקצב או בגוף נתמך ,אף אם
תוארו שונה ,והכל בין שהם נמנים ובין שאינם נמנים עם חמשת מקבלי
השכר האמור :היו בין מקבלי שכר כאמור כמה המקבלים אותו שכר ,יראו
כל אחד מהם כבעלי תפקיד לענין זה ,אף אם מספרם עולה על חמישה:
הצעת חוק מס־ ק׳׳י ומס׳ קפ״ס :הועברו למדה ביום י׳ נחשון התש־ץ ) 8בנובמבר .(1989
ם״ח התשמ׳׳ה ,עמי .60
הצעות חוק25נ ,2ד באדרב׳התשנ״כ992,נ9.3.
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״הממונה״  -הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר:
״שכר״  -משכורת ,תנאי פרישה ,או כל הטבה כספית או שוות כסף אחרת
הקשורה לעבודה ,לרבות התחייבות למתן משכורת ,תנאי פרישה או הטבה
כאמור ,והכל בין שהמשכורת ,הגימלה ,ההטבה או ההתחייבות כאמור
ניתנו לבעל התפקיד ,ובין שניתנו לאחר עכור בעל התפקיד בשל העסקתו.
דברי

הסכר

מוצע לקבוע הסדר דיווח על שכרם של הבכירים במגזר הציבורי כמשק.
חברי הכנסת :עמנואל זיסמן ,יאיר צבן

מתפרסמת כזה הצעת חוה מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנפת:

חוק שירות המדינה )גימלאות( )תיקון מס׳  ,(36התשנ״ב992-ו*
תיקיו סעיף 34
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בסעיף  34לחוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[ ,התש״ל) '1970-להלן  -החוק
.1
העיקרי( ,אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:
״)ה( על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( ו־)ג( ,עובד שפוטר מהשירות מחמת נכות
כמשמעותה בחוק הנכים ,שלקה בה באותו שירות ודרגתה היא  35%או יותר ,וזכאי הוא
בגללה לתגמולים לפי חוק הנכים ,יהיה זכאי לקיצבה לפי סעיף )20א( וכן למלוא
התגמולים המגיעים לו לפי חוק הנכים.״

תיקון סעיף 78

בסעיף 8ד)ב( לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(1במקום ״וכן  25%מהתגמולים״ יבוא ״וכן מלוא
.2
התגמולים״.

תהילה ותחולה

תחילתו של חוק זה בי! בחודש שלאחר פרסומו ,ותחולתו מיום תחילתו גם לגבי מי שפרש
.3
לגימלאות לפני תחילתו.
דברי

פעיף  1מוצע לקבוע שעובד מדינה שפוטר מהשירות
מחמת נכות שנגרמה עקב שירותו בצבא־הגנה
לישראל ודרגת נכותו היא  35%או יותר יהיה זכאי לקיצבה
לפי חוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[ ,התש״ל-
 ,1970וכן למלוא הקיצבה המגיעה לו לפי החוק.
סעיף  2לפי החוק הקיים שוטר שפוטר מהשירות בגלל
נכות של  35%לפחות שלקה בה תוך כדי ועקב
שירותו במשטרה ,זכאי לבחור באחת מאלה:
) (1קיצבה לפי תוק שירות המדינה )גימלאות( וכן
 25%מהתגמולים המגיעים לו לפי חוק הנכים)תגמולים
ושיקום(;

השבר
) (2קיצבה של  25%ממשכויתו הקובעת ומלוא
התגמולים המגיעים לו לפי חוק הנכים )תגמולים
ושיקום(.
מוצע לתקן את החוק באופן ששוסר שפוטר עקב נכות
שנגרמה לו בכיליי תפקידו יהיה זכאי למלוא הגימלאות ,גם
לקיצבה המלאה המגיעה לו לפי חוק שירות המדינה
)גימלאות( וגם לםלוא הגימלה המגיעה לו לפי חוק הנכים
)תגמולים ושיקום(.
חברות הכנסח :שושנה ארבדייאלמוזלינו ,נאוה ארד

• הצעת־ חוק מס׳ תתרצ״ס :הועברה לועדה ביום א׳ באדר א׳ התשנ״כ ) 5בפברואר .(1992
התש׳׳ל ,עמ׳ .65
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המחיר  35אגורות
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