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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת	חוק	הרשות	לשיקום	האסיר	)תיקון()החלת	חוק	שירות	המדינה	
)משמעת(	על	עובדי	הרשות	לשיקום	האסיר(,	התש"ע-2010

בחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983 1, בסעיף 20, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:1 תיקון סעיף 20

ההוראות לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963 2 )בסעיף קטן זה - חוק  ")ד( 
המשמעת(, יחולו על עובדי הרשות כאילו היו עובדי המדינה, בשינויים המחויבים 

ובשינויים אלה:

סמכויות השר יהיו נתונות בידי שר הרווחה והשירותים החברתיים;  )1(

סמכויות המנהל הכללי יהיו נתונות בידי מנהל הרשות;  )2(

בכל מקום שמדובר בו בשירות המדינה יראו כאילו מדובר  ברשות;  )3(

בכל מקום שמדובר בו במשרד יראו כאילו מדובר ברשות;  )4(

בסעיף 32 לחוק המשמעת, במקום "מנהל כללי וסגנו לעניני מינהל ומנהל   )5(
יחידת סמך" יראו כאילו נאמר "ומנהל כללי";

בסעיף 49)ב( לחוק המשמעת, במקום "באוצר המדינה" יראו כאילו נאמר   )6(
"בקופת הרשות";  

בסעיף 64 לחוק המשמעת, המילים "או לסגנו לעניני מינהל, למנהל יחידת   )7(
הסמך" - לא ייקראו "

גוף  היא  הרשות(   - )להלן  האסיר  לשיקום  הרשות 
סטטוטורי אשר הוקם מכוח חוק הרשות לשיקום האסיר, 

התשמ"ג-1983 )להלן - החוק(  

בסעיף 20)ג( לחוק נקבע כי תנאי עבודתם של עובדי 
הרשות יהיו כתנאי עבודתם של עובדי המדינה; ואולם 
כיום אין כל הוראה בחוק המחילה את חוק שירות המדינה 
)משמעת(, התשכ"ג-1983 )להלן - חוק המשמעת(, על עובדי 

משמעתי  לדין  כפופים  אינם  עובדיה  ולמעשה  הרשות, 
כלשהו  

מוצע לפיכך להחיל את ההוראות לפי חוק המשמעת 
על עובדי הרשות לשיקום האסיר, כפי שהדבר נעשה ביחס 
לעובדי רשויות אחרות כגון: עובדי רשות הדואר, עובדי 
רשות העתיקות, עובדי הרשות למלחמה בסמים ועוד, וזאת 
בשינויים המחויבים ובהתאמות המפורטות בהצעת חוק זו  

ס"ח התשמ"ג, עמ' 49   1

ס"ח התשכ"ג, עמ' 50   2
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