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 ן לרכוש מהתקציב השנתי פריטים ושירותים נוספים שנית
 כר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(בנוסף לאמור בתוספת השישית והשביעית להחלטת ש

 
 )ג( להחלטה27כפי שקבע חשב הכנסת באישור הוועדה הציבורית לפי סעיף 

 

יועץ מקצועי בעל התמחות בתחומים הקשורים למילוי תפקידו של חבר הכנסת, כגון  .1
שיוצג בפני חשב הכנסת משפטי, יועץ תקשורת או אחר, ובלבד יועץ כלכלי, יועץ 

כי לא מתקיימים בין חבר הכנסת לבין היועץ יחסי בין היתר יובהר בו שהסכם 
לא יאושר יועץ לסיוע בעניינים שבהם עוסקים באופן רגיל ושוטף היועצים  .עבודה

 הפרלמנטריים.
 

יים בנושאים ציבוריים אגרת בית משפט ושכר טרחת עו"ד, בהליכים משפט .2
 הקשורים למילוי תפקידו של חבר הכנסת.

 
 גלישה באינטרנט במשרדו של חבר הכנסת, לרבות קו טלפון לצורך זה. .3

 
 בנייה ואחזקה של אתר אינטרנט הקשור לפעילותו הפרלמנטרית של חבר הכנסת .4

 .לגה(בלבד שאין בכך משום מימון עקיף למפ -)אם האתר קשור לאתר המפלגה 
 

החבילה  -שידורי טלוויזיה בכבלים או בלווין בביתו או במשרדו של חבר הכנסת  .5
 הבסיסית בלבד.

 
סת והקשור לפעילותו הפרלמנטרית )לא כנס כנתשלום למרצה בכנס שעורך חבר ה .6

 המאורגן על ידי המפלגה(.
 

ית של חבר כרטיס טיסה לאילת לכנס מקצועי או כנס הקשור לפעילות הפרלמנטר .7
 הכנסת.

 
 שירותי אבטחה ללשכה הפרלמנטרית. .8

 
 סקר הקשור באופן הדוק לפעילות הפרלמנטרית של חבר הכנסת. .9

 
 ]נמחק[  .10

 

 ]נמחק[  .11

 
 קליטור עם פרטי חברי המפלגה.ת .12

 
 מכונת קפה למשרדו של חבר הכנסת. .13

 
של חבר  כיועצוטרי, הקשורים לעבודתו פרלמנ יועץעבור קורסים מקצועיים ל מימון .14

הכנסת, אם החליט חבר הכנסת על השתתפותו של  ל ידיהכנסת ואשר מאורגנים ע
 .קורס אנגלית, תקשורת, ממשל( -בקורס כאמור )למשל  יועצו

 
אינטש )חה"כ רשאי להשלים מכיסו רכישה של  32מסך טלויזיה דק בגודל של עד  .15

 .טלויזיה גדולה יותר(
 

 .בלבד לכל חבר הכנסת ד, אחGPSמכשיר / תוכנת  .16
 

  .שקלים חדשים 1,000, לרבות מכשיר מקליט, בסכום של עד DVDמכשיר  .17
 

מונית לנתב"ג וחזרה, או חניה בנתב"ג, ובלבד שחבר הכנסת טס לחו"ל בנסיעה  .18
 הקשורה למילוי התפקיד.
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 קשור למילוי התפקיד. , בעניין הDVDהמרת קלטות וידאו לתקליטור  .19
 

 מצלמה דיגיטלית. .20
 

 כספת. .21
 

מתנה שחבר הכנסת מעניק במסגרת תפקידו בנסיעתו לחו"ל, או למשלחת מחו"ל  .22
שהגיעה לארץ, ובלבד שמדובר במתנה צנועה שנרכשה מהמתנות המוצעות במחסן 

 הכנסת. 
 

השירותים הנרכשים הבהרות חשב הכנסת, באישור הוועדה הציבורית, לפריטים ו
 מהתקציב השנתי

 
חבר הכנסת המבקש לממן מהתקציב השנתי רכישות ספרות, שירותי דפוס,  .1

 סקרים וכד' יפרט בפני חשב הכנסת את מהות הפריטים שעבורם מבוקש התשלום.
 

בתוספת  1תשלום עבור ספרות מקצועית ופרסומים, עיתונים וכתבי עת )פריט  .2
עבור פריטים הקשורים באופן ישיר לפעילותו הפרלמנטרית יינתן רק  -השישית( 

 של חבר הכנסת.
 

מובהר כי אין לממן ארוחות, וכי  -לתוספת השישית(  7מימון עבור כיבוד קל )פריט  .3
 הכוונה לכיבוד עבור אירוח הקשור לפעילות הפרלמנטרית.

 
כנס הקשור  תשלום עבור הוצאות לינה של חבר הכנסת לצורך כנס מקצועי או .4

יינתן רק עבור לינה במקום  -לתוספת השישית(  8בעבודתו הפרלמנטרית )פריט 
 ק"מ מביתו של חבר הכנסת. 150-המרוחק יותר מ

 
 ]נמחק[  .5

 
תותר רכישה של פריט אחד בלבד, שיוצב  -בתוספת השביעית(  3יט טלוויזיה )פר .6

 ת.בכנסת או בלשכה הפרלמנטרי -במשרדו של חבר הכנסת 
 

תותר  -לתוספת השביעית(  8-ו 7, 6)פריטים  , פקסמחשבים, מדפסת וציוד נלווה .7
 פריטים בלבד )בין אם מחשב נייח ובין אם נייד(.ארבעה רכישה של 

 
 ]נמחק[  .8

 
 (. Duty-Free-לא תותר רכישת מוצרים בחו"ל )אך תותר רכישת מוצרים ב .9

 
י סיום הכהונה: ככלל, מצאת הכנסת לפגרת הבהרה כללית לעניין רכישות לפנ .10

בחירות, או בתקופה שלפני סיום כהונתו של חבר הכנסת, לא יותרו רכישות 
מהתקציב השנתי. חשב הכנסת, באישור הוועדה הציבורית, יתיר שימוש בתקציב 

 השנתי לצורך הפעילות המיידית והשוטפת של חבר הכנסת בלבד.
 

 ]נמחק[  .11

 
 עסקת עובדים מהתקציב השנתי.לא תותר ה .12

 
 .mp3מקרן, נגן  ,ם הבאים: מתנותלא יותרו רכישות הפריטי .13

 
 הדפסה ופרסום של מודעות אבל.לצורך לא יותר מימון  .14


