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סעיפים הוספת
ו33ב 33א

יבוא: העיקרי), החוק  (להלן 11985 התשמ"ה התקציב, יסודות לחוק 33 סעיף אחרי .1

דיווח "חובת
של שכר על
תפקיד בעלי

ובאופן במועד לשנה, אחת לממונה ימסרו נתמך וגוף מתוקצב גוף (א) 33א.
בעל כל של העסקתו תנאי על מלא פירוט ובו וחשבון דין בתקנות, שייקבעו

מעסיקים. שהם תפקיד

ובאופן במועד דרישתו, לפי לממונה ימסרו נתמך וגוף מתוקצב גוף (ב)
עובד כל של העסקתו תנאי על מלא פירוט ובו וחשבון דין כתקנות, שייקבעו

בדרישה. כמפורט מעסיקים, שהם

וחשבון דין בתקנות, שייקבע במועד שנה, מדי לכנסת יגיש הממונה (ג)
עלפי לו שנמסרו הדו"חות עיקרי לגבי מימצאים וכן כללית סקירה שיכיל
בהתאם דיווחו שלא הגופים רשימת את יכלול הדו"ח ו(ב): (א) קטנים סעיפים

לעובד או תפקיד לבעל המשולם השכר או השכר רמת שבהם גופים וכן לחוק,
29(א). סעיף לפי הנדרש מן מהותי באופן חורגים

 זה בסעיף (ד)

או המתוקצב הגוף הנהלת או מועצה, דירקטוריון, וחבר יו"ר  תפקיד" "בעל

מנהל ; כללי מנהל סגן או משנה כללי, מנהל וכן הענין, לפי הנתמך, הגוף
מנהל וכל משפטי יועץ פנימי, מבקר עיר, מהנדס מזכיר, כספים, ענייני
תארו אם אף כאמור, תפקיד הממלא וכל הכללי למנהל במישרין הכפוף אחר

בתקנות; שייקבע אחר תפקיד בעל כל וכן שונה;

האוצר; במשרד העבודה והסכמי השכר על הממונה  "הממונה"

כספיות הטבות או גימלאות פרישה, תנאי לרבות שכר  העסקה" "תנאי

מאלה. אחד כל למתן התחייבות ולרבות לעבודה הקשורות אחרות

לפרסום שולחןסייג על הנחתו לפני יפורסם לא 33א(ג) סעיף לפי וחשבון דין 33ב.
". הכנסת

35א סעיף סעיףתיקון מהוראות הוראה קיים שלא "או יבוא "29 "סעיף אחרי העיקרי, לחוק 35א בסעיף . 2

". לפיהן שניתנה מינהל הוראת או לפיו שתוקנה תקנה או 33א

הרצוג חיים

המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

שוחט (בייגה) אברהם
האוצר שר

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

ד' מיום ,2125 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1993 במרס 2) התשנ"ג באדר ט' ביום בכנסת נתקבל *
.289 עמ' ,(1992 במרס 9) התשנ"ב ב' באדר

.81 עמ' התשנ"ג, ; 60 עמ' התשמ"ה, ס"ח 1


