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מתפרסמת בזה הצעת,חוק של חברי הכנסת מעעם ועדת הכנסת:

חוק חסינות חברי הבנםת ,זכויותיהם וחובותיהם )תיקון מס׳  9ו(

הצעת

התשב״ה995-ו*
החלפת סעיף 3וא

ו.

במקום סעיף3וא לחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם ,התשי׳׳א 1951 -י

)להלן  -החוק העיקרי( ,יבוא:
חבר הכנסת לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוסף ,למעט

׳*יסור עיסוק

13א.

^

עיסוק בהתנדבות וללא תמורה; לענין זה -

)א(

״לעסוק״  -בין בעצמו ובין בשיתוף עם אחר ,לרבות עובד או שלוח־,
״עיסוק נוסף״ -
)ו(

עיסוק נוסף על העיסוק כחבר הכנסת ,לרבות עיסוק הד־פעמי,

ייצוג של אחר ,מתן ייעוץ או קיום פעילות שדלנית למענו;
)(2

כהונה כראש רשות מקומית או כיושב ראש של רשות ,תאגיד

או מוסד ,ממלכתי;
״תמורה״  -תמורה כספית או תמורה חומרית אחרת:
״תמורה חומרית״  -לרבות העמדת משרד ,שירותי משרד ושירותי טלפון
לרשות חבר הכנסת לצרכיו הפרטיים ,ולרבות העמדת רכב לרשות חבר
הכנסה הן לצרכיו הפרטיים והן לצורך העיסוק בהתנדבות וללא
תמורה.
)ב(

חבר הכנסת לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוסף ,לרבות

עיסוק בתחום שהוא נושא לזכות קנין רוחני ,אף שלא בתמורה ,אם יש
בעיסוק אחר מאלה:
)ו(

פגיעה בכבוד הכנסת ,במעמדו כחבר הכנסת או בחובוחיו

בחבר הכנסת!
)(2

חשש של ניצול לרעה או השגת יתרון או העדפה בשל

היותו חבר הכנסת:
)(3

אפשרות של ניגוד ענינים בין העיסוק הנוסף לבין תפקידו

בחבר הכנסת.

דברי

הסבר

העעת חוק זו מאמצת את דו״ח ועדת רוזן־עבי
הקובע את עקרון אי התלות של חברי הכנסת ואת ייחוד
התפקיד ואיסור כפל התפקידים ,מונעת ניגוד אינטרסיב,
משהרדת חבר כנסת מתלות כלכלית ומחזקת את מעמדם
של חברי הכנסת ומעמד הכנסת בעיני העיבור.

הפרלמנטרית ולציבור ,והיא באה למבוע בכל עורה
שהיא ניגודי אינטרסים בין חובתו של חבר כנסת לשרת
את העיבור מחד ,לבין תלותו בהכנסה נוספת מגורם
כלכלי פרטי או עיבורי שאליו היא קשור כשכיר או
כדיקדטור ,י ו ע ץ בלבלי וכוי.

מגמה הצעת התיקו־ היא להבטיח כי בל זמנו

רוזךעבי,

ותשומת

ליבו

של

חבר

כנסת

יופנה

לעבודה

מאידך,

מוצע ,על

פי

הצעת

ועדת

להעמיד את שבר חברי הכנסת ברמה סבירה ,בדי לפטור
אותם מן העורך במקורות הכנסה נוספים מחוץ לכנסת.

*
1

העעת חוק מס• אתתקכ״ו ובמ״ה :הועברו לועדה ביום י״ד בחשון התשנ־ה ) 19באוקטובר .(1994
ס־ח התשי״א ,עמי  :12?,התשנ־ה .עמ׳  16ו.
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)ג(

)ד(

לא יראו בעיסוק בעסק או בעיסוק נוסף -
)ו(

החזקה בלבד של מניות בתאגיד:

)(2

קבלת הכנסות מנכס של חבר הכנסת או של משפחתו;

)(5

עיסוק בתחום שהוא נושא לזכות קנין רוחני.

סעיף זה לא יחול בתקופת העי השנה הראשונה לכהונתו של

חבר הכנסת ,ובלבד שערב אותה תקופה לא כיהן כחבר הכנסת.״
.2

בחוק שבר חברי הכנסת ,התש״ס949-ז
)ו(

2

-

בסעיף  ,2בסעיף קטן)א( ,בסופו יבוא ״ובלבד שלא תפחת ממשכורת של מנב״ל

וזיקון חוק
שכר חברי
הכנסת

חברה ממשלתית עסקית בדרגה  9של דירוג החברות הממשלתיות ,כולל תנאים
נלווים לאוחה דרגה״.
)(2

בסעיף  ,5אחרי סעיף קטן)א( יבוא ״ועדת הכנסת תקבע את האופן שבו יינתן

סיוע לחברי הכנסת ,בין בדרך של עוזרים לחבר הכנסת הבודד ,ובין בדרך של העסקת
יועצים ומומחים מקצועים״.
.3

)א(

תחילתו של חוק זה בתום ששה חודשים מיום פרסומו.

)ב(

חוק זה יחול על נבחרי ציבור  -ביום תחילת כהונתה של הכנסת הארבע־עשרה

תחילה ותחולה

או בתום מועד הכהונה שאליה נבחרו ,לפי המועד המאוחר יותר ,או קודם לבן ,על פי
בחירתם.
חברי הכנסת :רענן בהן ,מאיר שטרית

2

ס־ח התש״ט ,עמי .41

מתפרסמת בזה הצעת חזק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

הצעת חוק תגמולים לילדים שנתייתמו מהוריהם כתוצאה מ א ל י מ ו ת
במשפחה ,ה ת ש נ ״ ה  9 9 5 -ו ״
ו.

הגדרות

בחוק זה -

״ילד־׳  -בהגדרתו בסעיפים ו ו־ 5לחוק הביטוח הלאומי ]נוסה משולב[ ,התשכ״ח1968-

י

)להלן  -חוק הביטוח הלאומי(;
״עבירת אלימות במשפחה״  -עבירה לפי סעיפים  298או  300לחוק העונשין ,התשל״ז977-ז ,
2

כאשר עובר העבירה הוא בן זוגו של הורה הילד.

דברי
במקרים של אלימות במשפחה המסתיימים במותו
של אחד מבני הזוג ,ברוב המקרים מדובר בנשים ,נותרים
ילדיהם חסרי כל ואין מי שידאג למחסורם או יספק להם
תמיכה כלכלית.
׳
י
2

הסבר
הצעת החוק באה לסייע ליתומים אלה ,על ידי
הבטחת נימלה חודשית מאת המוסד לביטוח לאומי,

הצעות חזק מס׳ בתע׳יה ובתק״מ־ ,הועברו דועדה ביום י״ג באדר ב׳ התשנ״ה ) 15במרס .(1995
ס״ח התשכ״ח ,עמי .106
ס״ח התשל״ז ,עמי .226
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זכאות לתגמול

_ .2

ילד שחיי הורהו קופחו כתוצאה מעבירת אלימות במשפחה^ יהיה זכאי לתגמול

חודשי מאת המוסד לביטוח לאומי.
שיעור התגמול

.3

שיעור התגמול לילד לפי סעיף  ,2יהיה בשיעור המשתלם לתלויים במבוטח שפגיעה

בעבודה גרמה למותו ,לפי סעיף  (6)76לחוק הביטוח הלאומי.
חישוב התגמול

.4

ההכנסה שלפיה יחושב התגמול האמור בסעיף  ,3תהיה שווה לשכר הממוצע במשק,

כמשמעותו בסעיף 1א לחוק הביטוח הלאומי.
ביצוע ותקנות

.5

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע

לביצועו.
חברי הכנסת :בעמי בלומנטל ,סילבן שלום
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