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החלטת ועדת האתיקה
בעניין צירוף יועצים פרלמנטריים לנסיעות לחו"ל ולאילת במימון גורמים ציבוריים
מיום י"ב אייר התשע"ז  8 -במאי 2017

עד היום חברי הכנסת לא הורשו לצרף יועצים פרלמנטרים לכנסים ואירועים באילת או בחו"ל
הכרוכים בטיסה או בלינה ,לא על חשבון הגורם הציבורי המזמין ולא על חשבון התקציב השנתי
שהכנסת מעמידה לרשותם לפי החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים).
לאור פניות רבות של חברי כנסת בשנים האחרונות ,בטענה כי איסור זה פוגע בתפקוד שלהם בזמן
שהותם בכנסים באילת ובחו"ל וביכולתם לבצע את עבודתם בצורה מיטבית ,החליטה ועדת האתיקה
כי יש מקום לשנות החלטה זו ,כמפורט להלן:

א .טיסות ולינה באילת
בהחלטת ועדת האתיקה משנת ( 2008החלטה מס'  ,)39/17העוסקת בהשתתפות חברי הכנסת
בכנסים הנערכים בישראל ,יתווסף סעיף שיקבע כך:
" . 6מימון טיסה ושהות של יועץ פרלמנטרי המתלווה לחבר הכנסת לכנס באילת
טיסה לאילת
חבר הכנסת המקבל החזר הוצאות עבור טיסה לאילת מגוף ציבורי לשם השתתפותו בכנס או באירוע
באילת ,רשאי לקבל מימון דומה גם עבור יועץ פרלמנטרי אחד שמתלווה אליו.
אין צורך לבקש אישור של ועדת האתיקה לעניין זה.
לינה באילת
א .חבר הכנסת המקבל החזר הוצאות עבור לינה באילת מגוף ציבורי לשם השתתפותו בכנס או באירוע,
רשאי לבקש כי ועדת האתיקה תתיר לו לקבל מהגורם הציבורי המזמין או המממן את נסיעתו ,מימון
עבור לינה באילת של יועץ פרלמנטרי אחד שמתלווה אליו .הבקשה המופנית לוועדת האתיקה תכלול
התייחסות פרטנית לצורך בלינת היועץ הפרלמנטרי באילת.
על אף האמור ,לא תאושר לינה באילת של יועץ פרלמנטרי בערב שבת או במוצאי שבת.
חבר הכנסת רשאי לעשות שימוש בתקציב השנתי שהכנסת מעמידה לרשותו לפעילות פרלמנטרית
לפי החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) ,עבור טיסה לאילת של יועץ פרלמנטרי כאמור או
עבור לינה באילת של יועץ פרלמנטרי באישור ועדת האתיקה כאמור ,בכפוף לבדיקה ואישור מראש
של חשב הכנסת כאמור בהחלטה האמורה.
יודגש כי גם לעניין היועצים הפרלמנטריים ,המימון ייעשה בדרך של החזר הוצאות ממשי בפועל
בלבד.

עוד יובהר כי גם כאשר מדובר ביועצים הפרלמנטריים ,אין באישור ועדת האתיקה לקבלת מימון
מגורם חיצו ני או באישור חשב הכנסת לקבלת מימון מהתקציב השנתי ,כדי לחייב את הכנסת
בתשלומים כלשהם הקשורים בנסיעה או בהשתתפות בכנס (כגון תשלומי אש"ל ,כיסוי ביטוחי
וכיוצא באלה) ,או להטיל על הכנסת אחריות כספית כלשהי".

ב .נסיעות לחוץ לארץ  -הוראת שעה
בהחלטת ועדת האתיקה משנת  2002העוסקת במימון נסיעות לחו"ל של חברי הכנסת ,יתווסף סעיף
שיקבע כך:
 . 11מימון טיסה ושהות של יועץ פרלמנטרי המתלווה לחבר הכנסת לכנס או אירוע בחוץ לארץ
ב .חבר הכנסת הנוסע לחוץ לארץ באישור ועדת האתיקה רשאי לבקש כי ועדת האתיקה תתיר לו לקבל
מהגורם הציבורי ה מזמין או המממן את נסיעתו ,מימון עבור הצטרפותו לנסיעה של אחד מיועציו
הפרלמנטריים.
חבר הכנסת אף רשאי לעשות שימוש למטרה זו בתקציב השנתי שהכנסת מעמידה לרשותו לפעילות
פרלמנטרית לפי החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) ,בכפוף לבדיקה ואישור מראש של
חשב הכנסת כאמור בהחלטה האמורה.
ג .הבקשה תכלול התייחסות פרטנית לצורך בצירוף יועץ פרלמנטרי.
ד .בהחלטתה תביא הוועדה בחשבון בין היתר את משך הנסיעה ,תכליתה ,מורכבותה ,מספר חברי
הכנסת המשתתפים ,והליווי שמעניק הגורם המזמין.
ה .יודגש כי גם לעניין היועצים הפרלמנטריים ,המימון ייעשה בדרך של החזר הוצאות ממשי בפועל
בלבד .עוד יובהר כי גם כאשר מדובר ביועצים הפרלמנטריים ,אין באישור ועדת האתיקה לקבלת
מימון מגורם חיצוני או באישור חשב הכנסת לקבלת מימון מהתקציב השנתי ,כדי לחייב את הכנסת
בתשלומים כלשהם הקשורים בנסיעה או בהשתתפות בכנס (כגון תשלומי אש"ל ,כיסוי ביטוחי
וכיוצא באלה) ,או להטיל על הכנסת אחריות כספית כלשהי.
ו .סעיף זה יעמוד בתוקפו למשך ששה חודשים .לקראת תום התקופה תשוב ותדון הוועדה בעניין זה
בעקבות הניסיון שיצטבר בתקופה זו.

ההחלטה תונח על שולחן הכנסת.

___________________
חה"כ יצחק וקנין
יושב ראש ועדת האתיקה

