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הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם )תיקון מס' 41( )הרחבת סמכויות ועדת 
2 האתיקה(, התשע"ו–2015                                                                                                             

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם )תיקון מס' 42( )חיוב חבר הכנסת בנזק כספי 
3 שגרם לרכוש הכנסת(, התשע"ו–2015                                                                                         

 הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ־ישראל 
4 )תיקון מס' 2( )מעמד החטיבה להתיישבות(, התשע"ו–2015                                                        
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מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם ועדת הכנסת:

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם )תיקון מס' 41( )הרחבת סמכויות ועדת 
האתיקה(, התשע"ו–2015 *

בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951 1, בסעיף 13ד – 1.תיקון סעיף 13ד

בסעיף קטן )ד( –  )1(

ברישה, במקום "סעיף קטן )א()1(, )1א( או )2(" יבוא "סעיף קטן )א("; )א( 

בפסקה )3ב(, בסופה יבוא "של הכנסת"; )ב( 

בפסקה )4(, במקום "וועדותיה" יבוא "או ועדות הכנסת"; )ג( 

אחרי פסקה )5( יבוא: )ד( 
חודש,   על  תעלה  שלא  מתקופה,  חלק  או  תקופה  בעד  שכר  שלילת   )6("

שבה הורחק חבר הכנסת לפי פסקה )4(, אם מצאה ועדת האתיקה, מנימוקים 
שיירשמו, שהתקיימו נסיבות מיוחדות של הפרה חמורה של כללי האתיקה 
מצד חבר הכנסת; ואולם, ועדת האתיקה לא תורה על שלילת שכר לפי פסקה 

זו לראשונה מחבר הכנסת אלא בהחלטה פה אחד של כל חבריה ";

סעיף קטן )ד1( – בטל;  )2(

בסעיף קטן )ה1(, המילים "או )ד1(" והמילים "בדואר רשום" – יימחקו   )3(

וחובותיהם,  זכויותיהם  הכנסת,  חברי  חסינות  חוק 
קולות  ברוב  האתיקה,  ועדת  את  מסמיך  התשי"א–1951, 
שהפר  הכנסת  חבר  על  עיצומים  להטיל  חבריה,  כל  של 
כלל מכללי האתיקה, החל מהערה ונזיפה וכלה בהגבלות 
הכנסת  מליאת  מישיבות  והרחקתו  בכנסת  פעילותו  על 
מחבר  שכר  לשלול  מוסמכת  הוועדה  ואולם,  והוועדות  
הקבועה  לתקופה  מעבר  היעדרות  בשל  רק  הכנסת 
אסור,  נוסף  עיסוק  בעניין  הכללים  הפרת  בשל  או  בחוק 
כאמור האתיקה,  מכללי  כלל  של  הפרה  כל  בשל   ולא 

בסעיף 13)ד1( לחוק 

מוצע להרחיב את סמכויות ועדת האתיקה ולקבוע כי 
במקרה שבו קבעה הוועדה ברוב קולות של כל חבריה כי 

חבר הכנסת הפר כלל מכללי האתיקה הפרה חמורה, ובשל 
כך הורחק מישיבות מליאת הכנסת או ועדות הכנסת, היא 
תהיה רשאית להורות, בהחלטה מנומקת, על שלילת שכרו 
של חבר הכנסת בעד תקופת ההרחקה – כולה או חלקה – 
שלא תעלה על חודש  החלטה בדבר שלילת שכר כאמור 
בפעם הראשונה בעניינו של חבר כנסת מסוים תתקבל פה 

אחד על ידי כל חברי הוועדה 

וזה נוסחו של סעיף קטן )ד1( שמוצע לבטלו: "קבעה 
ועדת האתיקה ברוב קולות של כל חבריה כי חבר הכנסת 
להפעיל  היא  רשאית  )א()3(,  קטן  סעיף  הוראות  על  עבר 
את סמכותה לפי הוראות סעיף קטן )ד(, למעט הסמכות 

לפי סעיף קטן )ד()5( "

מספר פנימי: 569934.  *

ס"ח התשי"א, עמ' 228; התשע"ה, עמ' 250.  1
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הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם )תיקון מס' 42( )חיוב חבר הכנסת בנזק 
כספי שגרם לרכוש הכנסת(, התשע"ו–2015 *

בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951 1, בסעיף 13ד)ד1(, בסופו 1.תיקון סעיף 13ד
יבוא "ואולם הטילה ועדת האתיקה על חבר הכנסת עיצום מהעיצומים המפורטים בסעיף 
קטן )ד(, וקבעה כי בהפרת כלל מכללי האתיקה גרם חבר הכנסת לנזק לרכוש הכנסת במשכן 
הכנסת בכוונה לגרום לנזק כאמור, או צפה כאפשרות סבירה את קרות הנזק, רשאית היא 
לקבוע כי שווי הנזק, כולו או חלקו, בסכום שאינו עולה על 10,000 שקלים חדשים, ינוכה 

משכרו של חבר הכנסת בדרך שתקבע הוועדה "

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם )תיקון מס' 42( )חיוב חבר הכנסת בנזק 
כספי שגרם לרכוש הכנסת(, התשע"ו–2015 *

בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951 1, בסעיף 13ד)ד1(, בסופו 1.
יבוא "ואולם הטילה ועדת האתיקה על חבר הכנסת עיצום מהעיצומים המפורטים בסעיף 
קטן )ד(, וקבעה כי בהפרת כלל מכללי האתיקה גרם חבר הכנסת לנזק לרכוש הכנסת במשכן 
הכנסת בכוונה לגרום לנזק כאמור, או צפה כאפשרות סבירה את קרות הנזק, רשאית היא 
לקבוע כי שווי הנזק, כולו או חלקו, בסכום שאינו עולה על 10,000 שקלים חדשים, ינוכה 

משכרו של חבר הכנסת בדרך שתקבע הוועדה "

תיקון סעיף 13ד

וחובותיהם,  זכויותיהם  הכנסת,  חברי  חסינות  חוק 
קולות  ברוב  האתיקה,  ועדת  את  מסמיך  התשי"א–1951, 
שהפר  הכנסת  חבר  על  עיצומים  להטיל  חבריה,  כל  של 
כלל מכללי האתיקה, החל מהערה ונזיפה וכלה בהגבלות 
הכנסת  מליאת  מישיבות  והרחקתו  בכנסת  פעילותו  על 
מחבר  שכר  לשלול  מוסמכת  הוועדה  ואולם,  והוועדות  
הקבועה  לתקופה  מעבר  היעדרות  בשל  רק  הכנסת 
אסור,  נוסף  עיסוק  בעניין  הכללים  הפרת  בשל  או  בחוק 
כאמור האתיקה,  מכללי  כלל  של  הפרה  כל  בשל   ולא 

בסעיף 13)ד1( לחוק 

מוצע לקבוע כי במקרה שבו קבעה ועדת האתיקה 
כלל  הפר  הכנסת  חבר  כי  חבריה  כל  של  קולות  ברוב 
במשכן  הכנסת  לרכוש  לנזק  בכך  וגרם  האתיקה,  מכללי 
הכנסת, למשל בשל פגיעה בציוד של הכנסת, ועשה זאת 
בכוונה לגרום לנזק כאמור, או צפה כאפשרות סבירה את 
על  שהטילה  העיצום  לצד  הוועדה,  תוכל  הנזק,  קרות 
חבר הכנסת, לקבוע כי סכום הנזק, כולו או חלקו, ינוכה 
 10,000 של  לתקרה  עד  הוועדה,  שתקבע  בדרך  משכרו, 

שקלים חדשים  

מספר פנימי 569932.  *

ס"ח התשי"א, עמ' 228; התשע"ה, עמ' 250.  1
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

 הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ־ישראל 
)תיקון מס' 2( )מעמד החטיבה להתיישבות(, התשע"ו–2015 *

לארץ־ישראל, 1  הוספת סעיף 6ב היהודית  הסוכנות  ושל  העולמית  הציונית  ההסתדרות  של  מעמדן  בחוק 
התשי"ג–1952  1, אחרי סעיף 6א יבוא:

"מעמד החטיבה 
להתיישבות 
בהסתדרות 

הציונית העולמית

מדינת ישראל מכירה בייחודה של החטיבה להתיישבות 6ב   )א( 
בהסתדרות הציונית העולמית כזרוע ביצוע למימוש ייעודה של 
ההסתדרות הציונית העולמית, בעלת יכולת מקצועית מוכחת 

בתחום פיתוח ההתיישבות בארץ ישראל  

ממשלת ישראל רשאית להטיל על החטיבה להתיישבות  )ב( 
בהסתדרות הציונית העולמית ביצוע משימות לאומיות בתחום 

ההתיישבות, בהתאם למדיניות שעליה תחליט הממשלה 

העולמית  הציונית  בהסתדרות  להתיישבות  החטיבה  )ג( 
מוסמכת לבצע פעולות הדרושות לשם מילוי החלטות הממשלה 
שהתקבלו לפי סעיף קטן )ב(, ובכלל זה להקצות משאבים, לבצע 
ליווי  מערך  להפעיל  מכרזים,  לפרסם  ופיתוח,  תכנון  פעולות 
הקהילתיות  התשתיות  בפיתוח  ולסייע  להתיישבות  וייעוץ 

בהתיישבות "

מוצע לעגן בחקיקה ראשית את ההתקשרות ארוכת 
להתיישבות  החטיבה  לבין  ישראל  ממשלת  בין  השנים 
החטיבה  שמכוחה  העולמית,  הציונית  בהסתדרות 
להתיישבות משמשת כזרוע ביצוע של הממשלה לפיתוח 
תהיה  הממשלה  כי  מוצע  ישראל   בארץ  ההתיישבות 

של  ביצוע  להתיישבות  החטיבה  על  להטיל  רשאית 
משימות לאומיות בתחום ההתיישבות, בהתאם למדיניות 
מוסמכת  תהיה  להתיישבות  והחטיבה  תחליט,  שעליה 
לעשות את הפעולות הדרושות למילוי המשימות שתטיל 

עליה הממשלה  

הצעת חוק מס' פ/1674/20 )מספר פנימי: 565641(; הועברה לוועדה ביום ו' באב התשע"ה )22 ביולי 2015(   *

ס"ח התשי"ג, עמ' 2; התשל"ו, עמ' 49.  1

יוזם: חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' 
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