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התשס"ב2002* ,(17 מס' (תיקון הכנסת חוק

1. בחוק הכנסת, התשנ"ד1 1994 (להלן  החוק העיקרי), אחרי פרק ח' יבוא;

הכנסת חברי שכר ט': "פרק

הפרק לקביעתמטרת סמכויות בידיה ולהפקיד ציבורית ועדה להקים בא זה פרק .49

במאפיינים בהתחשב בלבד, הכנסת לחברי אחרים ותשלומים שכר
תפקידיהם. של המיוחדים

הגדרות זה בפרק .50

;52 סעיף הוראות לפי שמונתה הועדה  הציבורית" "הועדה
התייקרות; ופיצוי יוקר תוספת לרבות חודשי, יסור שכר  "שכר"

אחרים, ותשלומים שירותים הנאה, טובות הענקות,  אחרים" "תשלומים
כמפורט בסעיף 55(א)(2), המשולמים או הניתנים לחבר הכנסת בתקופת

כהונתו.

ותשלומים שכר
אחרים

פרק להוראות בהתאם אחרים ותשלומים שכר ישולמו הכנסת לחבר .51

לקבלם. עליו וחובה זה,
הציבורית ציבוריתהועדה ועדה תמנה הכנסת, ועדת הצעת לפי הכנסת, (א) .52

הכנסת. לחברי אחרים ותשלומים שכר בדבר להמליץ שתפקידה
אחד שלפחות ציבור, נציגי שלושה יכהנו הציבורית בועדה (ב)

גבוהה להשכלה מוסד של האקדמי הסגל חבר הוא מינויו, בעת מהם,
גבוהה, להשכלה המועצה חוק לפי היתר שקיבל או שהוכר

התשי"ח2 1958 (בפרק זה  חבר סגל אקדמי).
 בה יכהן ולא הציבורית לועדה ימונה לא (ג)

על שכרו, על ישפיעו הציבורית הועדה שהחלטות מי (1)
גמלתו; על או לו המשולמים אחרים תשלומים

מפלגה. של הפעילה בהנהלה חבר שהוא מי (2)

חברי מקרב הציבורית הועדה ראש יושב את תמנה הכנסת (ד)
אקדמי. סגל חברי שהם הועדה

הועדה מינוי על הודעה ברשומות יפרסם הכנסת ראש יושב (ה)
בו. שינוי כל ועל הרכבה, הציבורית,

מיום שנים חמש תהיה הציבורית הועדה של כהונתה תקופת 0)
מינויה.

מלאות כהונה תקופות שתי בה שכיהן הציבורית בוערה חבר (ז)
נוספת. רצופה כהונה לתקופת ימונה לא ברציפות,

למלא קבע דרך ממנו נבצר לכהן, הציבורית הועדה חבר חדל (ח)
בעבירה למעט פלילית, בעבירה סופי דין בפסק הורשע או תפקירו את
המנויה בסעיף 7(א)(2), תמנה הכנסת, לפי הוראות סעיף זה, חבר אחר

הועדה. של כהונתה תקופת ליתרת

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2002 ביולי 17) התשס"ב באב ח' ביום בכנסת נתקבל *

2867, מיום כ' באדר ב' התש"ס (27 במרס 2000), עמ' 352.
1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשס"ב, עמי 6.

2 ס"ח התשי"ח, עמ' 191.



הועדהגמול לחברי גמול תשלום בדבר הוראות תקבע הכנסת ועדת .53

הועדה ידי על שיועסקו מינהליים ולעובדים ליועצים וכן הציבורית
או המדינה מאוצר שכר מקבלים שאינם הכנסת, ועדת באישור הציבורית
(גמלאות) המרינה שירות לחוק 35 בסעיף במשמעותה ציבורית מקופה

התש"ל51970. משולב], [נוסח
עבודת סדרי

הציבורית הועדה
עבודתה סדרי את תקבע הכנסת, ועדת באישור הציבורית, הועדה .54

ברשומות. יפורסמו והם זה, בפרק נקבעו שלא ככל דיוניה, ונוהלי
הועדה המלצות

הציבורית
המלצותיה את הכנסת לועדת תגיש הציבורית הועדה (ו) (א) .55

היא ורשאית הכנסת, לחברי אחרים ותשלומים שכר ברבר
שולחן על יונחו ההמלצות ועדכונם; הצמדתם דרכי על להמליץ

הכנסת.
הציבורית הועדה רשאית ,(1) פסקה לפי סמכותה במסגרת (2)

כמפורט אחרים, תשלומים הכנסת לחברי ישולמו כי להמליץ
אחר גורם בכל או מגוריהם, במקום בתפקידם, בהתחשב להלן,

שתקבע הועדה הציבורית:
לינה כלכלה, רכב, החזקת נסיעה, הוצאות כיסוי (א)
בהתאם תפקידם, במילוי הכרוכות מיוחדות והוצאות

התפקיד; לאופי
גמל. ולקופת השתלמות לקרן תשלומים (ב)

יובאו הכנסת שולחן על שהונחו הציבורית הועדה המלצות (ב)
לא הכנסת פגרת ימי הנחתן; מיום ימים 30 בתוך הכנסת ועדת בפני לדיון

האמורה. התקופה במנין יבואו
הציבורית, הועדה המלצות את הכנסת ועדת אימצה (1) (ג)

החלטה. של מעמר ההמלצות יקבלו
יוחזרו הציבורית, הועדה המלצות את הכנסת ועדת דחתה (2)
ההמלצות לועדה הציבורית לדיון מחדש ולמתן המלצות

הכנסת. לועדת נוספות
יחולו הציבורית הועדה של הנוספות המלצותיה על (1) (ד)
לאחר הכנסת, ועדת ורשאית ו(ב), (א) קטנים סעיפים הוראות
או (ג) קטן בסעיף כאמור להחליט הנוספות, בהמלצות שדנה
שישולמו אחרים ותשלומים שכר לענין אחרת החלטה בל לקבל

הכנסת. לחברי
(2) ועדת הכנסת רשאית להחליט כאמור בסעיף קטן (ג)(2)
הציבורית, הועדה של הנוספות מההמלצות אחת כל לגבי
קבלת לשם הציבורית לועדה ולהחזירן לשוב היא ורשאית

לנכון. שתמצא ככל נוספות, המלצות
זה סעיף לפי החלטה של מעמד שקיבלו וקביעות המלצות (ה)

ברשומות. יפורסמו

לתחולה שרסייג הממשלה, ראש שהוא הכנסת חבר על יחולו לא זה פרק הוראות .56

אחרים תשלומים על להמליץ הציבורית הועדה רשאית ואולם שר, סגן או
המיוחדות הוצאותיהם לכיסוי האמורים המשרה לנושאי שישולמו

הכנסת. כחברי תפקידם במילוי הכרוכות

3 ס"ח התש"ל, עמ' 65.



חוק ביטול
הכנסת חברי שכר

בטל.  התש"ט41949 הכנסת, חברי שכר חוק .57

תוקף לפישמירת שהתקבלה הכנסת, לחברי אחרים ותשלומים שכר לענין החלטה .58

סותרת שאינה ככל בתוקפה תעמוד התש"ט1949, הכנסת, חברי שכר חוק
שונתה לא עוד כל או זה פרק הוראות לפי לתוקף שנכנסה החלטה

כאמור." בהחלטה

שלתחילה כהונתה תחילת ביום זה, לחוק 1 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק ט' פרק של תחילתו .2
עשרה. השש הכנסת

קצב משה
המדינה נשיא

שרון אריאל
הממשלה ראש

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב

4 ס"ח התש"ט, עמ' 41.


