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 חוק שירות המדינה (מינויים)(תיקון מס׳ 3), תשכ״ב~1962

 1. בסעיף 2 לחוק שירות המדינה (מינויים)׳ תשי״ט-11956 (להלן - החוק העיקרי),
 במקום הרישה יבוא:

/ ׳  ״חוק זה אינו חל על קבלת אדם לשירות המדינה ועל שירותו בה -

 2. בסעיף 12 לחוק העיקרי, בסופו, יבוא:
 ״אולם משנתפנתה משרתו של מנהל כללי, או משנבצר ממנהל כללי
 תקופה מםויימת להשתמש בסמכותו או למלא את תפקידו משום שהוא
 נעדר או נטול כושר מחמת כל סיבה שהיא, רשאי השר להטיל את
 התפקיד של מנהל כללי על עובד המדינה לתקופה שלא תעלה על שלושה

 חדשים.״

 3. בסעיף 14 לחוק העיקרי׳ אחרי המלים ״או הממונה על התקציבים״ יבוא ״או את
 נציגיהם״.

 .4,. בסעיף 20 לחוק העיקרי, בסופו׳ יבוא ״לרבות בללים בדבר השתתפות עובדי המדינה
 בצ/כרז״.

 5. בסעיף 21 לחוק העיקרי, במקום הסיפה המתחילה כמלים ״ולגבי המתקבל למשרה״,
 יבוא:

 ״וועדת השירות רשאית, בין בדרך כלל ובין במקרה מסויים, להתיר,
 בתנאים שתקבע, מינוי למשרה בלי שהוכרז עליה כאמור, אם המועמד

 עובר לשירות המדינה לפי חוק זה עקב אחת מאלה:
 (נ) העבדת משרתו או יחידתו של המועמד ממוסד מוכר
 כמשמעותו בסעיף 61 לחוק שירות המדינה (גימלאות),

 תשט״ו-1955 2 - לשירות המדינה!
 (2) העברת משרתו או יחידתו של המועמד מארגון ציבורי
 כמשמעותו בפרק החמישי לחוק שירות המדינה (גימלאות),
 תשט״ו-&195 — לשירות המדינה, אם על העברת המועמד

 חל הסכם כללי או מיוחד לפי סעיף 62א לאותו חוק?
 (3) העברה ממשרה בשירות המדינה שחוק זה אינד חל

 עליו.״

8 6. במקום סעיף 23 לחוק העיקרי יבוא: י 3 י ״ י ח 8 ל  ז

י 23. למשרה מן המשרות המפורטות בתוספת לחוק זה לא יתמנה אדם י ש י א ^ י ^ 
 ה אלא באישור הממשלה ובתנאים שתקבע; אולם משנתפנתה משרה כאמור

 או נבצר מעובד המדינה שנתמנה כאמור, להשתמש בסמכותו או למלא
 את תפקידו משום שהוא נעדר או נטול יכולת מחמת כל סיבה שהיא/

 1 ס״ת תשי״ט* עמי 86; חש*ך, ע«׳ 98; ס״ד! תשפ-ב׳ עמי
 2 ס״ת תשש״ו* עפ׳ 35 נ.

׳ ה׳ בניסן וושכ״ב, 8.4.1662 פ p ^ n 12 1 הצע1ת! 



 החלפת ©עיף 27

 תיקון סעיף 28

 החלפת מעיף 32

K39 הוספת סעיף 

 תיקון סעיף 48

 תיקון התוספת

 תחילה

 רשאי השר, שעם משרדו נמנית המשרה, למנות עובד מדינה אחר למלא
 אותה משרה תקופה שלא תעלה על שלושה חדשים; הממשלה רשאית

 להוסיף על רשימת המשרות שבתוספת ולגרוע ממנה.״

 7, במקום סעיף 27 לחוק העיקרי יבוא:
 ״תעודות השכלה 27. ועדת השירות רשאית לקבוע, לענין הכשרה או השכלה פלונית,
. כי תעודות ממוסדות שהועדה תכיר בהם לענין זה וכן תעודות הכשרה ה ר ע כ ז י י  א

 או השכלה מסוג מסרים יפטרו, בתנאים שתקבע הועדה, את בעלי אותן
 התעודות מבחינות או ממבחנים, כולם או מקצתם.״

 8, בסעיף 29 לחוק העיקרי -
 0< יסומן האמור בו כסעיף קטן(א) והסיפה המתחילה במלים ״ועדת השירות

 רשאית״ - תימחק;
 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״גב) ועדת השירות רשאית, בין בדרך בלל ובין במקרה מםויים,
 לפטור, בתנאים שתקבע, מקיום תנאי סעיף קטן(א) את מי שעובר
 לשירות המדינה בנסיבות המתוארות בפסקאות (1) ו־(2) לסעיף 21, וכן
 את מי שעובר לשירות לפי חוק זה משירות במדינה שחוק זה אינו חל
 עליו ושבו קיים הסדר המבטיח בדיקה רפואית של עובד בשעת קבלתו

 לשירות, אם העובד נבדק למעשה בשעת קבלתו כאמור,״

 9, במקום סעיף 32 לחוק העיקרי יבוא:
 ׳תקניה יפואייה 32. (א) ועדת השירות, בהתייעצות עם מי שהוסמך לכך על ידי שר
 הבריאות, רשאית לקבוע תקנים לכושר רפואי לדרגותיו לענין םעיף 29,
 חן בדרך כלל, הן לסוגי משרות והן למשרות בודדות, וכן רשאית היא

 לקבוע כללים ונוהל לבדיקות ולמבחנים רפואיים לפי חוק זה.
 (ב) תקנים לפי סעיף זה לא יחייבו בבדיקת כשרו הרפואי של
 מי שעובד ממשרה בשירות המדינה שחוק זה אינו חל עליה ושנתקבל
 אליה לפני יום כ״ה באלול תשט״ז מ בספטמבר 1956) בלי שנבדק כשרו

 הרפואי בשעת קבלתו או בסמוך לה.״

 10, אחרי סעיף 39 לחוק העיקרי יבוא:
 ״העסקה בתקופת 39א. מי שנתמלאו בו כל התנאים להעםקתו בשירות המדינה פרט
 להוצאת כתב המינוי, רשאי נציב השירות להרשות את העסקתו עד לגמר

 תקופת הנםיון.״

 הנסיון

 41 בסעיף 48 לחוק העיקרי, אחרי ״38״ יבוא ״39א״.

 12, בתוספת לחוק העיקרי, במקום ״כל משרה שלגביה נקבע בחיקוק שנושאה יתמנה על
 ידי הממשלה״ יבוא ״כל משרה שלגביה נקבע בחיקוק שנושאה יתמנה על ידי הממשלה,

 כל עוד לא הועברה סמכות המינוי לאחר לפי בל דין.״

 .13 3א< תחילתו של סעיף 1 היא ביום תחילתו של החוק העיקרי.
 (ב) :תחילתם של הסעיפים 8,5 ו״9 היא ששה חדשים מיום פרסום חוק זה ברשומות
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ר ג ס י ה ר ב  ד

 בתחילת שנת 1959 קיבלה הכנטת את חדק שירדת המדינה (מינויים), תשי״ט-1959
 (להלן - החוק העיקרי)׳ ותקפו מיום 15 ביולי 4959 במשך שנתיים וחצי של ביצוע החוק

 נתגלו בו מספר ליקויים והחוק המוצע בא לתקנם.

 1. סעיף 2 לחוק העיקרי מונה סוגים של מקבלי שכר או משכורת מאוצר המדינה, שעל
 קבלתם לשירות המדינה אין החוק חל. אולם בחוק יש גם הוראות הנוגעות לעובדי
 המדינה אחרי קבלתם לשירות. כך נאמר, למשל, בסעיף 35 שעובד מדינה חייב להצהיר

 על רכושו׳ וזאת לאו דוקא לפני קבלתו לשיירות.
 התיקון המוצע בא להבהיר שאף ההוראות החלות על עובד מדינה לאחר •קבלתו

 לשירות׳ אינן חלות על אותם סוגי עובדים (סעיף 1).

 2. מנהל כללי מתמנה על פי החלטת הממשלה כולה. החוק המוצע בא להרשות שר
 למנות למשרדו עובד מדינה כמנהל כללי בפועל, או כממלא מקום מנהל כללי׳ לתקופה

 שלא תעלה על שלושה חדשים (סעיף 2).

 3. ועדת השירות מוסמכת לשמוע ערעורים של משרדי הממשלה על סירובו של נציב
 שידות המדינה לאשר שינויים בתקן שלהם. לפי־ החוק הקיים חייבת הועדה לשמוע בערעור
 זה את נציב השירות ואת הממונה על התקציבים. מוצע שיהיו רשאים לשלוח את נציגיהם

 להשמיע טענותיהם בערעור (סעיף 3).

 4. החוק העיקרי דן כאמור, בעיקר, בקבלת אדם לשירות המדינה ומסדיר את ענין
 המכרזים למשרות פנדות או עומדות להתפנות. נתעורר ספק אם במכרזים אלה דשאי
 להשתתף גם מי שכבר נמצא בשירות המדינה. החוק המוצע מעניק לועדת השירות את

 הסמכות לקבוע כללים לענין זה ובכך יוסר הספק (סעיף 4).

 5. החוק העיקרי פוטר, בין השאר׳ שני סוגים של מועמדים לשירות המדינה מחובת
 המכרז על משרותיהם:

 (1) מי שעובר לשירות המדינה ממוסד מוכר,. היינו: מוסד או ארגון, שהממשלה
 אישרה אותו כמוסד מוכר לענין גימלאות מאוצר המדינה, משום שתפקידיו הפכו,

 כולם או מקצתם׳ לשירות משירותי המדינה:
 (2) מי שעובר לשירות המדינה משירות אחר מטעם המדינה בתפקיד שחוק שירות
 המדינה >גימלאוו0, תשט״ו - 1955׳ אינו חל עליו. בשני המקרים חלים על [המעבר

 התנאים והכללים שקבע שר האוצר.
 מוצע להביא בהסדר זה מספר שינויים:

 (א) קביעת התנאים והכללים להעברת העובדים האמורים יש להם חשיבות לענין
 זכויותיהם לגימלאות לפי חוק שירות המדינה (גימלאות)׳ תשט״ו-1955, אך אין להם
 כל משמעות לענין חובת המכרז בשעת קבלת העובדים. על כן מוצע שכדי לפטור
 העברות ממכרז לא יהא צורך בקיום התנאים שנקבעו על ידי שר האוצר, אלא ועדת

 השירות תהא מוסמכת לפטור אותן ממכרז, אם על ידי הוראה כללית ואם על ידי.
 הוראה למקרה מםדיי־פ׳ והיא רשאית לקבוע תנאים למתן הפטור.

 (ב) ההסדר המוצע יורחב גם על מי שעובר מ׳יארגון ציבורי״ לשירות המדינה,
 עקב העבדת יחידתו או משרתו שבאותו ארגון למנגנון המדינה,י אם על שמירת
 זכויותיו לגימלאות, שרכש באותו ארגון, חל הסכם בין שר האוצר לבין הארגון או
 לבין קופת התגמולים שלו. ארגון ציבורי כזה הוא כל מוסד או ארגון שהממשלה

 194 הצעווז"חוק 512, ה׳ בנים; תע־כ״ב, 11.4.1982



,5*ü<1955תשם״ו-״Srt¡ií0 ̂חוק שירות המ¥עה  אישרה אחזו^באדגוןיציגורי לענץ 
 משום שפעולותיו, כולן או מקצתן, הן לתועלת הציבור, לועדת השירות תהא איפוא

ה לשירות המדינה (סעיף 5).  סצ!וכות לפטוד מחובת המכרז גם העברות משירות מ

 6. החוק העיקרי קובע מספר משרות שהממשלה חייבת לאשר את המינוי להן. מוצע
 להרשות שר למנות במשרדו עובד מדינה כממלא מקום לבעל משדה כזו או לפעול במקומו/

 הכל לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים (סעיף 6).

 7. : החוק, העיקרי מסמיך את ועדת השירות לקבוע, לעגין השכלה או הכשרה פלונית,
 כי בעלי תעודות ממוסדות שהועדה תכיר בהם לענין זה, יהיו פטורים מבחינות בניםה
 לשירות המדינה או ממקצתן, סמכות זו בתוגה לועדת השירות לענין מוסדות חינוך בלבד,
 מוצע, שהועדה תהא מוסמכת לקבוע גם סוגים של תעודות הכשרה והשכלה המשיקות

 לבעליהן פטור מבחינות (סעיף 7).

 8. כל מועמד לשירות המדינה חייב בבדיקה רפואית לפני כניסתו לשירות, אולם ועדת
לשירוח ממוסד מוכר או משירות  השירות רשאית לפטור מקיום תנאי זה את מי שעובר:

 המדינה שחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו-1955, אינו חל עליו.
 מוצע להרחיב הודאה זו, וליתן סמכות להעניק פטור מבדיקה רפואית גם למי שעובר
 לשירות המדינה מארגון ציבורי, כשזכויותיו לגימלאות באותו ארגון מובטחות על ידי
 הסכם בין שר האוצר לבין הארגון או קופת התגמולים שלו, לעומת זאת מוצע לצמ^ם את
 הסמכות לפטור לגבי מי שעובר משירות המדינה שהחוק העיקרי אינו חל עליו לשירות
 המדינה לפי החוק העיקרי, אם בשעת קבלתו לשירותו הקודם לא בבדק בדיקה רפואית

 (סעיף 8).

 9. מוצע לתת לועדת השירות סמכות לקבוע, בהתייעצות עם משרד הבריאות, תקנים
 רפואיים שיחייבו את הרופאים כשהם באים לקבוע אם מועמד פלובי כשיר מבחינה רפואית
 למשרה שאליה העמיד את מועמדותו. בן מוצע שתקנים אלה לא יחולו על העובד שמדובד
 בו בסעיף 8 ושלא נבדק בשעת קבלתו לשירות המדינה מחק למסגרת החוק העיקרי,
 והרופא יקבע את כשירותו הרפואית למשרתו בלי שיהא כפות לתקנים. אולם הקלה זו
 מוגבלת למקרים שבהם נתקבל העובד למשרתו הראשובה לפבי יום 1 בספטמבר 1956,
 הוא התאריך שבו הונהגו ברוב השירותים שמחוץ למסגרת החוק העיקרי, בדיקות רפואיות

ת קבלת העובדים (סעיף 9), מ  , מ
 10. מוצע לאפשר העסקתו של עובד ללא כתב מיבוי, בל עוד לא גמר את תקופת הנםידן
 שלו. עובד כזה יעבוד על פי כתב הרשאה שתיבתן על ידי בציב השידות או על ידי מי

 שטיבה לכך, באישור ועדת השיתת (הסעיפים 10 ו־11).

 11. משנקבע בחוק או בתקנות שלמשדה פלונית יתמנה אדם על ידי הממשלה, אין לקבלו
 לשירות המדינה במשרה זו אלא באישור הממשלה. מוצע שהגבלה זו לא תחול אם העבירה

 הממשלה לאחד את סמכויותיה למנות לאותה משרה (סעיף 12<.

íe-Mjre ,ת׳ בניעו תשכ״ב , r t j t t t n í p w 512 



 חוק.מילווה קצר מועד(תיקון מס׳ 2), -חש0ב-1962 . *

 תיקיןסעיף! 1,-. בסעיף 1 לחוק מילווהקצר מועד, תש״ך-1960במקום ״50 מיליון לירות״ יברא
 ״80 מיליון לידות״. _

ר כ ס י ה ר ב  ד

 חוק מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, כפי שתוקן, הרשה לממשלה לקבל, בשם המדינה.

 מילווה קצר מועד בסכום שלא יעלה על 50 מיליון לידות ולהוציא למטרה זו איגרות חוב.
 כן קבע החוק האמור כי לגבי סדרות איגרות חוב שהוצאו ונפדו, רשאי הממשלה לחזור
 ולהוציא בסכום שנפדה איגרות חוב חדשות, הן בתנאים של הסדרות שנפדו והן בתנאים

 אחרים.
 עד עתה הוצאו סדרות איגרות חוב בסכום כולל של כ-107 מיליון לירות ונפדו סדרות

 בסכום כולל של כ־63 מיליון לירות.
 לאחרונה גדל הביקוש לאיגרות חוב אלה ועמו קצב ההוצאה על קצב הפדיון עד

 שבקרוב לא יהא ניתן לספק את כל הביקוש ולנצל מקור הכנסה זה במלואו.

 החוק.המוצע בא לאפשר לממשלה להגדיל את סכום המחזור של מילווה זה,

 י פ״ח 310, תש״ך, עמ׳ 48; ס״ח 341, תשכ״א/ עמי 128.

 הצעות חית 612, וזי גני0ן תשכ״ב. 9.4.1862
 ל׳ודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים
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