מספר פנימי2148548-36925 :

נספח מס' כ/855-א'/ו'
(פ)2341/23/

הצעת חוק לביטול העדכון של שכר חברי הכנסת בשנת ( 2021הוראת שעה),
התשפ"א–2020
הצעת חוק זו היא מיזוג של שתי הצעות חוק:
 .1הצעת חוק לביטול העדכון של שכר חברי הכנסת בשנת ( 2021הוראת
שעה) ,התשפ"א– ,2020מטעם ועדת הכנסת – נדונה בכנסת בקריאה
הראשונה ביום כ"ד בחשוון התשפ"א ( 11בנובמבר  ,)2020והועברה
לוועדת הכנסת;
 .2הצעת חוק הקפאת שכר חברי הכנסת (הוראת שעה) ,התשפ"א–
 ,2020מטעם חברי הכנסת – נדונה בכנסת בדיון המוקדם ביום כ"ד
בחשוון התשפ"א ( 11בנובמבר  ,)2020והועברה לוועדת הכנסת.
בהתאם להוראות סעיף ( 84ד) לתקנון הכנסת ,החליטה ועדת הכנסת
לאשר את מיזוגן והבאתן של הצעות החוק כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה
ולקריאה השלישית.

הצעת החוק מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום א' בכסלו התשפ"א ( 17בנובמבר .)2020
להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזמי הצעת החוק הפרטית :חברי הכנסת יאיר לפיד ,מיקי לוי
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי2148548-36925 :

נספח מס' כ/855-א'/ו'
(פ)2341/23/
חוק לביטול העדכון של שכר חברי הכנסת בשנת ( 2021הוראת שעה) ,התשפ"א–2020
.1

הגדרות

בחוק זה –
"חברי הכנסת" – חברי הכנסת שאינם שרים או סגני שרים ,ובכלל זה יושב
ראש הכנסת ,ראש האופוזיציה ,סגני יושב ראש הכנסת ויושבי ראש
ועדות הכנסת;
"השכר הממוצע" – כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה–
.11995

הוראת שעה לשנת .2
2021

על אף האמור בכל דין ,בשנת  2021לא יעודכן שכרם של חברי הכנסת לפי
השינוי בשכר הממוצע.

עדכון השכר
בשנת 2022

.3

לשם חישוב העדכון של שכר חברי הכנסת ביום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר
 )2022יובא בחשבון השכר הממוצע שפורסם בשנת  ,2020במקום השכר
הממוצע שפורסם בשנת .2021

ביצוע

.4

יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע הוראות חוק זה.

***************************************************************************************

 1ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
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מספר פנימי2148548 :

נספח מס' כ/855-א'/ו'
(פ)2341/23/

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
להצעת חוק לביטול העדכון של שכר חברי הכנסת בשנת ( 2021הוראת שעה) ,התשפ"א–2020
* הערה :אם תתקבל הסתייגות המצריכה זאת ,ימוספרו יתר הוראות החוק ויתוקנו ההפניות אליהן בהתאם.

הסתייגויות
לשם החוק
חבר הכנסת שלמה קרעי מציע:
 .1במקומו יבוא "חוק עדכון שכר חברי הכנסת ,התשפ"א–."2020

לסעיף 1
חבר הכנסת שלמה קרעי מציע:
 .2בהגדרה "השכר הממוצע" ,במקום "השכר הממוצע – כהגדרתו" יבוא "דמי אבטלה והשכר הממוצע
– כהגדרתם".

לסעיף 2
חבר הכנסת שלמה קרעי מציע:
 .3במקום הסעיף יבוא:
"עדכון שכר חברי .2
הכנסת

(א) על אף האמור בכל דין ,השתנה השכר הממוצע ב 1-בינואר משיעורו ב1-
בינואר שקדם לו ,ישתנה מאותו מועד שכר חברי הכנסת ,כך ששכרם הכולל
ישתנה באותו יחס.
(ב) בחישוב השכר הממוצע לעניין סעיף קטן (א) יראו דמי אבטלה כשכר
ומובטל כשכיר ,והכול לפי נתונים שפורסמו בידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה; ואולם ,לשם חישוב העדכון של שכר חברי הכנסת ביום י"ז
בטבת התשפ"א ( 1בינואר  )2021יובא בחשבון השכר הממוצע שפורסם בשנת
 2020ללא דמי האבטלה".

* הערה :הסתייגות לנושא
אם תתקבל הסתייגות זו ,סעיף  – 3יימחק.
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לסעיפים  3ו4-
אין הסתייגויות

לאחרי סעיף :4
חברי הכנסת אלעזר שטרן ובועז טופורובסקי מציעים:
 .4אחרי הסעיף יבוא:
"תיקון חוק הכנסת .5

בחוק הכנסת ,התשנ"ד–– 1994
( )1

בסעיף  ,52במקום "להמליץ" יבוא "להחליט";

( )2

בסעיף – 55
(א)

בכותרת השוליים ,במקום "המלצות" יבוא "החלטות";

(ב) בסעיף קטן (א) ,במקום "המלצותיה" יבוא "החלטותיה" ,בכל
מקום ,במקום "להמליץ" יבוא "להחליט" ,ובמקום "ההמלצות" יבוא
"ההחלטות";
(ג)

סעיפים קטנים (ב) עד (ד – )1יימחקו;

(ד) בסעיף קטן (ה) ,במקום "המלצות וקביעות שקיבלו מעמד של
החלטה" יבוא "החלטות הוועדה הציבורית";
( )3

בסעיף  ,56במקום "ועדת הכנסת" יבוא "הוועדה הציבורית"".

***************************************************************************************

בקשות רשות דיבור
חברי הכנסת ניצן הורוביץ ,תמר זנדברג ,יאיר גולן ,מרב מיכאלי ,אביגדור ליברמן ,עודד פורר ,יבגני סובה,
אלי אבידר ,יוליה מלינובסקי קונין ,חמד עמאר ,אלכס קושניר
***************************************************************************************

