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הצעת חוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם )תיקון מסי ) (16היעדרות
מישיבותהכנסת(,התשנ״ד994-ז

זדו

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם )תיקון מס׳ לו()סייג לעיסוק
חבר כנסת/התשנ״ד1994-

2דו

מתפרסמת בזה העעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות()הוראת שעה(,
התשנ״ד994-ד*
.1

בחוק זה -

״בחירות״  -הבחירות למועצות הרשויות המקומיות ולראשי הרשויות המקומיות שהתקיימו
ביום י־׳ח בחשון התשנ״ד ) 2בנובמבר  993ו( לרבות הבחירות החוזרות:
״בחירות חוזרות״  -הבחירות לראשי הרשויות המקומיות שהתקיימו ביום ב׳ בכסלו ההשנ״ד
) 16בנובמבר  993ו(;
׳•סיעה הדשה־  -רשימת מועמדים שזכתה בבחירות במנדט אחד לפחות:
״חוק המימון״  -חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות /התשנ״ג. 1993-
ו

ה נש ת בקשה
למימון על־ידי
סיעה חדשה

.2

)א(

סיעה חדשה אשר לא נמסרה עליה ,במועד ,הודעה לשר הפנים לפי סעיפים ו ו או

 :2לחוק המימון ,רשאית להגיש לשר הפנים ,לא יאוחר מתום שמונה חודשים מיום הבחירות
החוזרות ,בקשה לקבלת מימון.
)ב(

בקשה כאמור בסעיף קטן)א( תיחתם בידי כל חברי המועצה שנבחרו מטעם הסיעה

החדשה ובה תציין הסיעה החדשה ־
)ו(

את שמו ,מענו ופרטים נוספים שקבע שר הפנים ,של רואה החשבון שנתמנה

לפי סעיפים  17או  18לחוק המימון;
) (2את מספר החשבון בבנק שאליו היא מבקשת להעביר את סכום המימון.

לפי סעיפים וו ו־2ו לחוק הרשויות המקומיות )מימון
בחירות( ,התשנ״ג993-ו )להלן  -החוק( ,תנאי מוקדם
לתשלום הוצאות מימון הבחירות המוניציפאליות לסיעות
ולרשימות הוא שהן הגישו במועד הנקוב בסעיפים
האמורים הודעה לשר הפנים אשר בה צויינו פרטים שונים
המפורטים בסעיפים אלה .החוק לא העניק לשר הפנים בל
שיקול דעת להאריך מועד זה.
מספר רשימות מועמדים שהשתתפו במערכת הבחי־
דית האחרונות לרשויות המקומיות .איחרו בהגשת ההוד
עות האמורות לשר הפנים ולבן אין הן זכאיות לקבלת
המימון הקבוע בחוק ,אף שזבו במנדטים בבחירות אלה.

מוצע לקבוע ,כהוראת שעה ,שרשימת מועמדים שלא
הוגשה עבורה במועד בקשה למימון והיא זכתה במנדט,
תהיה זכאית ,למרות זאת ,לקבלת המימון הקבוע בחוק,
בדיעבד ,אם קיימה במהלך מערכת הבחירות את כל
ההוראות הקבועות בחוק לגבי אופן ניהול החשבונות של
הרשימות ,הקפידה על ההוראות ברבר הגבלת ההוצאות
וההכנסות ,הגישה למבקר המדינה דו״ת כספי כנדרש
בסעיף  22לחוק והמבקר אישר שהרשימה ניהלה את
ענייניה הכספיים בשורה.

הצעת חוק מם׳ תתתקי־ט ,הועברה לועדת הפנים ואיכות הסביבה ביום כ׳ח בטבת התשנ׳ד )וו בינואר
.(1994
ס״ח התשנ־ג ,עמי 46ו.
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)א(

.3

סיעה חדשה אשר הגישה בקשה כאמור בסעיף  ,2תהיה זכאית למימון הוצאות

הבהירות שלה מאוצר המדינה בסכומים האמורים בסעיפים ד)א( ו־)9א( לחוק המימון א ם הגישה

תנאים לזכאות
ל מ י מ י ז

למבקר המדינה חשבונות ודו״ח כספי באמור בסעיף  22לחוק המימון ואם הדין וחשבון שמסר
מבקר המדינה לפי סעיף  25לחוק המימון על החשבונות והח׳׳ח הכספי האמורים היה חיובי.
)ב(

סכום מימון הבחירות באמור בסעיף קטן)א( ,ישולם לסיעה החדשה מיד אחרי קבלת

הדין וחשבון החיובי מאת מבקר המדינה.
חבר הכנסת יהושע מעא

מתפרסמות בזה ה־צעות חוק מטעם ועדת הכנסת של הכנסת:
העעת חוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם )תיקון מם׳ (16
)היעדרות מישיבות הכנסת( ,ה ת ש נ ״ ד  9 9 4 -ו
.1

][749

בסעיף 3וד לחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם ,התשי־א '1951-בסעיף
/

ו

י

ר

ת

״

2

X

תיקון סעיף 3וד

.

דברי הסבר
סעיף 3וד לחוק חסינות חברי הכנסות זכויותיהם
וחובותיהם ,התשי״א951-ו 7קובע ,בסעיף קטן < א ^  0כי
חבר הכנסת אשר נעדר שליש או יותר מכלל ימי הישיבות
שקיימה הכנסת בכנס פלוני ,יהיה נתון לשיפוטה של ועדת
האתיקה.

הוראה זו ,ביתר הוראות החוק ,למעט סעיף 3וא ,חלה..
גם על שרים .נסיון השנה האחרונה מלמד בי עיסוקיהם
הרבים של השרים מחיץ לכנסת ,מקשה עליהם להימצא
בתכיפות רבה בכנסת ומן הראוי להקל עליהם ולאפשר להם
להיעדר מהכנסת מכסת ימים גדולה מזו המותרת לחבר
כנסת שאינו שר.

ס־ח התשי־א ,עמ׳  ;228התשנ׳א ,עמי 62ו הע־׳ח התשנ־ד ,עכר .95
;

][750

העעת חוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם )תיקון מס׳ די(
)סייג לעיסוק חבר כנסת( ,ה ת ש נ ״ ד * 1 9 9 4 -
גירסה א׳
אחרי סעיף 13א לחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם ,ה ת ש י ״ א  -ו  9 5ו ,

•1

י

הוספת סעיף 3וב

יבוא:
•ראש רשות
מקומית
.2

13ב.

חבר הכנסת לא יכהן בראש רשות מקומית״.

תחילתו של חוק זה ששה חודשים מיום פרסומו ברשומות.

תחילה

הצעות חוק מם׳ תתשע״נ ,תתשנ״ה ,ותתקס־ט! הועברו לועדה ביום י׳ בכסלו התשנ־ד ) 14בנובמבר 993ו(.
ס־ח התשי״א ,עבד  ;228התשניא ,עבד  :162הצ״ח התשנ־ד ,עמ׳ ולו.
הצעות חוק  ,2237ה׳ בשבט התשנ׳׳ד.1.1994 ,לו

ודו

גירסה ב׳
הוספת סעיף ג1ב

אחרי סעיף 13א לחוק חסינות חברי הכנסת ,זבויוחיהם וחובותיהם ,התשי־א-ו95ו,

.1
יבוא:

״ראש רשות
מ

ק

ו מ י ת

13ב.

)א( חבר הכנסת שנבחר לראש רשות מקומית ,חברותו בכנסת נפסקת

עם בחירתו.
)ב( ראש רשות מקומית שנבחר לחבר כנסת ,תיפסק כהונתו כראש
רשות מקומית.״

תחילה

.2

תחילתו של חוק זה ביום תחילת כהונתה של הכנסת הארבע־עשרה.

קיים ניגוד אינטרסים בין מילוי התפקיד של חבר
הכנסת לבין מילוי הפקיד ראש רשות מקומית.
חבר הכנסת צריך להתמסר בכל מאודו וזמנו לעבודת
הכנסת וכך נם ראש רשות מקומית ,וגם באן מתעוררת
סתירה כין שני התפקידים.

מוצעות שתי גרסאות ,האחת שהחוק ייכנס לתקפו
תוך ששה חודשים מיום פרסומו ברשומות ,והשניה שהחוק
ייבנם לתקפו החל מתחילת כהונתה של הבנסת הארבע־
עשרה.
חברי הכנסת :חגי מידוס ,אורי אור,

רחבעם זאבי ,אברהם יחזקאל

הצעות חוק  ,2237ה׳ בשבט התשניד 7.1.1994 ,ו
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