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 אומדן עלות

  הפסקת חברות בכנסת של חבר כנסת המכהן כשר או כסגן שר

 אומדן עלות –"החוק הנורבגי"( )
צפוי להיות מונח על שולחן הכנסת ה "חוק הנורבגיל"עלות אומדן מסמך זה נכתב לבקשת ח"כ מיקי לוי ומובא בו 

שרי הממשלה וסגני השרים להתפטר מהכנסת כדי לפנות את מקומם חלק מלאפשר תשיבתקופה הקרובה, כך 

מבחינה תקציבית, משמעותה העיקרית של קבלת החוק הנורבגי הינה התוספת לחברי הכנסת הבאים ברשימה. 

החדשים )יש לשים לב כי השרים אשר יתפטרו מהכנסת חברי הכנסת  עבור פעילותם שלהתקציבית עקב תשלום 

 (.ימשיכו לקבל אותו שכר עקב היותם שרים

העלות כן -ועלוכמה אכן יעשו זאת, על פי החוק בשלב זה טרם ידוע כמה שרים וסגני שרים יוכלו לממש אפשרות זו 

ת בפועל כתוצאה מהשינוי מתייחסת לעלות בגין הוספת חבר כנסת אחד, כך שלצורך חישוב העלולהלן המוצגת 

מתייחסת רק לעלות המוצגת להלן העלות כמו כן,  המוצע יש להכפיל סכום זה במספר חברי הכנסת שיתווספו בפועל.

  בגין חברי הכנסת החדשים שיתווספו, ואינה מתייחסת לעלויות הנוספות בגין הגדלת מספר חברי הממשלה.

 אומדן העלות
: עלות השכר של חבר הכנסת, העסקת לרבות ,של חבר כנסת כוללות עלויות ישירותהנוספות בגין תוספת עלויות ה

עלויות עקיפות הנובעות מהצורך בבניית  . וכן עשויות לכלולפרלמנטריים, תקציב לשכה, עלויות רכב ותקורותיועצים 

של  הישירותיות עלוהלהלן מפורטות  1בלוח לשכות חדשות לחברי הכנסת הכוללות שירותים, מקלחת ומטבחון . 

 כפי שהתקבלו מחשבות הכנסת.נוסף חבר כנסת 

 1בשנה )אלפי ש"ח( עלויות העסקת חבר כנסת חדש – 1לוח 

 עלות מרכיב

 700 הח"כעלות השכר של 

 680 העסקת שלושה עוזרים פרלמנטריים

 93 תקציב לשכה

 85 רכב

 156 2תוספת תקורות

 1,714 סך הכול

                                                                    
 . 2020במאי  18נדב כספי, סגן חשב הכנסת,   1
 הגידול בהוצאותאת והמינהלי בכנסת הנדרש למתן שירות לחברי הכנסת הנוספים, תוספת תקורות כוללת את תוספת כוח האדם   2

 של הכנסת כתוצאה מגידול בכוח האדם.   השוטפות
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עלויות עבור  אלף ש"ח  700-. כמיליון ש"ח בשנה 1.7-חבר כנסת היא כ בגין כלהעלות הישירה כי עולה מהנתונים 

אלף ש"ח עבור תקציב  93-כפרלמנטריים, יועצים אלף ש"ח עבור העסקת שלושה  680-כשכר של חבר הכנסת, ה

נציין אלף ש"ח בגין תקורות.  156-כאלף ש"ח עבור רכב ו 85-כ, הכולל בין היתר את תקציב הקשר עם הציבור הלשכה

 להוצאות לינה במלון בירושלים.  גם כי ח"כ שמקום מגוריו מרוחק מירושלים זכאי לעיתים 

עלות חד פעמית של בניית לשכה לחבר הכנסת הכוללת שירותים,  תיתכן, שפורטו לעיל בנוסף לעלויות הישירות

 לשכותהקמת  עלויותכנסת מקום בו ניתן להקים לשכות חדשות, מבנה האין בשנכון להיום מקלחת ומטבחון. כיוון 

 "חש מיליון 1.5-בכנאמדות על ידי חשבות הכנסת הן ו הנדרשת, את עלויות הכנת התשתית גם כוללות נוספות

 . עבור כל לשכה

צורך בבניית לשכה  המיליון ש"ח, ואם יהי 1.7הוא  נוסףכנסת  חברהפעילות של כל אומדן העלות עבור  סך

 ."חש מיליון 1.5-כ של פעמית חד עלותתהיה גם עבור חבר הכנסת או עבור השר 
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