
,(7 מס' (תיקון וחובותיהם זכויותיהם הכנסת, חברי חסינות חוק
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13א סעיף 1החלפת התשי"א1951 וחובותיהם, זכויותיהם הכנסת, חברי חסינות לחוק 13א סעיף במקום .1
יבוא: העיקרי), החוק  (להלן

לעיסוק יש"סייגים אם נוסף עיסוק ככל או עסק בכל יעסוק לא הכנסת חכר (א) א. 13

מאלה: אחד בעיסוק

בחובותיו או הכנסת כחבר במעמדו הכנסת, בכבוד פגיעה (1)
הכנסת. כחבר

בשל העדפה או יתרון כל השגת או לרעה ניצול של חשש (2)
הכנסת; חבר היותו

כחבר תפקידו לבין העיסוק בין ענינים ניגוד של אפשרות (3)
הכנסת;

בפני שתדלנית פעילות או ומתן משא ניהול ייצוג, הופעה, (4)
אחרת. חמרית בתמורה או כספית בתמורה ממשל, רשות

נוסף עיסוק בכל או עסק בכל לעסוק רשאי הכנסת חבר (1) (ב)
של השנתית שהכנסתו ובלבד (א), קטן סעיף פי על אסורים שאינם
כחבר הכנסתו מחצית על תעלה לא כאמור מעיסוק הכנסת חבר

לא זה סייג אחרת; חמרית בתמורה ובין כספית בתמורה בין הכנסת,
אמנותית או מוסיקלית דרמטית, ספרותית, מיצירה הכנסה על יחול

הכנסת; חבר של

במועד הכנסת, ליושבראש הכנסת חבר יגיש שנה כל בתום (2)

פרטי את הכוללת הצהרה הכנסת, יושבראש שקבע ובטופס

ההצהרה; להגשת שקדמה בשנה נוסף מעיסוק או מעסק הכנסתו

הסדרים לפי הציבור לעיון יעמדו (2) בפסקה כאמור הצהרות (3)

הכנסת. יושבראש שקבע

 זה סעיף לענין (ג)

או עובד לרבות אחר, עם בשיתוף ובין בעצמו בין  "לעסוק"
משפחתו; של או הכנסת חבר של הנכסים ניהול ולמעט שלוח,

לרבות הכנסת, כחבר העיסוק על נוסף עיסוק כל  נוסף" "עיסוק
פעמי; חד עיסוק

לרבות חדש]2, [נוסח הכנסה מס בפקודת כמשמעותה  ''הכנסה"
עקיפה; הכנסה

רשות מקומית, רשות המדינה, מרשויות רשות  ממשל" "רשות
בית משפט, בית למעט ממלכתיים, מוסד או תאגיד וכן דין לפי

דין; פי על זכויות נרשמות שבו ומשרד דין

א' מיום ,1948 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת :(1989 בדצמבר 12) התש"ן בכסלו י"ד ביום בכנסת נתקבל *
.150 עמי ,(1989 באוגוסט 2) התשמ"ט באב

התשמ"ט, :140 עמ' התשמ"ח, :36 עמ' התשמ"ו, :152 ועמ' 2 עמ' התשמ"ג, :130 עמ' התשכ"ט, ;228 עמ' התשי''א, ס"ח 1
4. עמ'

.120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני י



משרד שירותי משרד, רכב, העמדת לרבות  חמרית" "תמורה

הפרטיים. לצרכיו הכנסת חבר לרשות טלפון ושירותי

". שר סגן או שר על יחול לא זה סעיף (ד)

בטלים.  העיקרי לחוק ו13ג ב 13 סעיפים סעיפים2. ביטול
ו13ג 13ב

 העיקרי לחוק 13ד בסעיף . 3

יבוא: ו(2) (1) פסקאות במקום (א), קטן בסעיף (1)

לפיו: הוראה קיים לא או 13א סעיף הוראות על עבר (1)"

 סביר הצדק ללא הכנסת, מישיבות נעדר (2)

הפגרה ימי יובאו לא זה ולעניין יותר, או חדשיים של רצופה תקופה (א)
או בחשבון;

;". פלוני בכנס הכנסת שקיימה הישיבות ימי מכלל יותר או שליש (ב)

יבוא: (4) פסקה אחרי (ד), קטן בסעיף (2)

בסעיף כאמור ההיעדרות תקופת עבור אחרים ותשלומים שכר שלילת (5)"
אחת שנה על תעלה שלא לתקופה אחרים ותשלומים שכר שלילת או (א)(2) קטן

;". 13א סעיף של אחרת הוראה של הפרה כל בשל

בטל:  (ה) קטן סעיף (3)

."(5) או "(ד)(4) יבוא "(ד)(4)" במקום (ו), קטן כסעיף (4)

13ד סעיף תיקון

בטל.  התש"ט31949 הכנסת, חברי שכר לחוק 8 סעיף . שכר4 חוק תיקון
הכנסת חברי

התשנ"א בטבת י"ד ביום המסתיימת לשנה תהיה 13א(כ20), סעיף לפי הראשונה ההצהרה . 5

.(1990 בדצמבר 31)

שעה הוראת

הרצוג חיים

המדינה נשיא

41 עמ' התש"ט, ס"ח 3

שמיר יצחק


