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: ה ל ש מ מ ט ה ע ט ק מ ת חו ו ע צ ה ה ו ת ב ו מ ם ר פ ה  מ

ר פרישה), תשכ״ח-1968 ח א ת ל ו ל ב ג ה ) ר ו ב י צ  חוק שירות ה

 1. בחוק זה׳ ״שירות הציבורי׳ - שירות המריבה או שירות ברשות מקומית, במועצה
 דתית או בכל גוף אחר שפורט בתוספת.

 2, מי שטיפל, אגב מילוי תפקידו בשירות הציבור, בעבינו של אדם פלוני, לא ייצג אחרי
 פרישתו מהשירות אותו אדם באותו עבין כלפי המוסד של שירות הציבור שבו שירת.

 3. מי שפרש משירות הציבור וערב פרישתו היה נמנה עם סוג עובדים ששר המשפטים
 קבע בתקנות לענין חוק זה בהתחשב עם אופי תפקידם — לא ייצג אדם לפני עובד בשירות
 הציבור שהיה כפוף לו ערב פרישתו, ולא יבקש ממנו להעניק לו עצמו ולצורך עסקו,
 זכות או טובת הנאה, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות, כשההענקה מסורה לשיקול דעתו

 של אותו עובד; והוא, כל עוד לא עברה שבה אחת מהיום שבו פסקו יחסי הכפיפות.

 הגדרה

 איסור הייצוג
 בעבין שהיוז
 בטיפולו של

 המייצג

 איסור הייצוג
 לפני מי שהיה
 כפוף למייצג

 4. (א) מי שפרש משירות הציבור ובתפקידו בשירות הציבור היה מוסמך להחליט על
 פי שיקול הדעת, בין לבדו ובין יחד עם אחרים, החלטות שהיה בהן כדי להענ:יק או לשלול
 או לקבוע זכויות, כין בהסכם ובין כמעשה רשות, או להמליץ על מתן החלטות כאמור, או
 שהיה ממונה על עובד אחר בשירות הציבור שהיה מוסמך להחליט או להמליץ כאמור -
 לא יעבוד כשכיר, או שלא כשכיר אך בדרך של התקשרות לתקופה מסויימת או בלתי
 מוגבלת מראש, בשירותו של אדם שנזקק במהלך עסקיו להחלטתו בתחום הסמכות האמורה,
 ולא ירכוש ולא יקבל בדרך אחרת טובה הבאה בעסק שנזקק להחלטתו כאמור או שלטובתו

 ניתנה ההחלטה.

 נב) סעיף זה לא יחול במקרים אלה:

 0) עברו שנתיים מיום גמד טיפולו של העובד בהחלטה;
 (2) עברה שנה מיום פרישתו של העובד!

 (3) ניתן היתר לפי חוק זה להעסקתו של העובד או לרכישתה או לקבלתה
 של טובת ההנאה.

 איסור עבודה
 או טובת הנאה
 בעסקים שהיו

 בטיפולו של עובד
 הציבור

 5. מי שפרש משירות כחייל בצבא־הגנה לישראל או משירות כשוטר במשטרת ישראל,
 לא יחול עליו סעיף 4 אלא במידה ובתנאים שקבע שר המשפטים בתקנות, בהתייעצות עם

 שר הבטחון או עם שר המשטרה, לפי הענץ.

 6. מי שמילא תפקיד בשירות הציבור בחוץ־לארץ, לא יעשה, ללא היתר לפי חוק זה,
 אחד הדברים המנויים להלן בארצות שבהן מילא את תפקידו תוך שנתיים לפני שגמר אותו,

 אלא אם עברו שבתיים לאחר שגמר אותו. והם:
 (1) קבלת משרה, תפקיד או עבודה כשכיר, או שלא כשכיר אך בדרך של

 התקשרות לתקופה מםויימת או בלתי מוגבלת מראש;

 (2) רכישת טובת הבאה בעסק או קבלתה בדרך אחרת.

 סייג בפרישה
 משירות בצה״ל

 או במשטרה

 הגבלות בפרישה
 משירות

 בחוץ־לארץ
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 7. לענין סעיפים 4 עד 6׳ ״טובת הנאה בעסק״ - טובת הבאה כבעל, כשדחף, כחבר טובת הנאה בעסק
 הבהלה או כבעל מניות בעסק המתנהל לשם הפקת רווחים; ולענין זה, ״חבר הנהלה״ מההיא

 ו״בעל מניות״ בעסק - לרבות חבר הנהלה ובעל מביות בתאגיד אשר לו השליטה במישרין
 או בעקיפין בתאגיד אחר שהעסק נמצא בשליטתו.

 8. העובר על הוראה שבסעיפים 2 עד 6, דינו - קנס 000 10 לירות. עבירה

 9. מי שעבר עבירה לפי חוק זה בחוץ־לארץ, יתן עליה את הדין בישראל. עבירות חוץ

 10. תהא הגנה לאדם הנאשם בעבירה לפי סעיפים 4 עד 6 על רכישת טובת הנאה בעסק או הגנה
 קבלתה בדרך אחרת, אם יוכיח בל אלה:

 (1) טובת ההנאה ה!תה מניות בתאגיד בלבד:
 (2) הוא לא שימש מבהל לאותו תאגיד:

 (3) חלקו בהון הנפרע וברווחים של התאגיד לא עלה על חמישה אחוזים.

 11. שר המשפטים יקים ועדה של שלושה למתן היתרים לפי חוק זה (להלן - הועדה). ועדה למתן
ם היתרים י ך ב ו ע ן ה י ב א מ 1 , ם ש ד ה א י ה  בראשה יעמוד שופט של בית משפט מחוזי, אחד מחברין• י

 בשירות הציבור(להלן - נציג הציבור), והשלישי יהיה עובד בשירות הציבור.

י ןןףעךה יזרבבח הועדה ר  12. שר המשפטים ימנה את השופט שיהיה יושב ראש קבוע לועדה: יתר חב
 יתמנו לדיון בענין פלוני, בדרך שקבע שר המשפטים בתקנות, אחד אחד מתוך רשימה של

 נציגי ציבור ומתוך רשימה של עובדים בשירות הציבור שערך שר המשפטים; אולם —
 (1) כשהמבקש הוא מי שפרש או עומד לפרוש משירות כחייל בצבא־הגבה
 לישראל - יתמנה העובד בשירות הציבור בדרך האמורה מתוך רשימה שהגיש

 שר הבטחון לשר המשפטים;
 (2) כשהמבקש הוא מי שפרש או עומד לפרוש משירות כשוטר במשטרת
 ישראל - יתמנה העובד בשירות הציבור בדרך האמורה מתוך רשימה שהגיש

 שר המשטרה לשר המשפטים.

 13. הועדה תתן לנציג השירות שממבו פרש המבקש או עומד לפרוש ממנו הזדמנות להש־ שמיעת נציג
ת י י ' ש  מיע את דבריו. ה

 14. (א) הועדה תתן את ההיתר המבוקש אם בעיניה אין חשש סביר כי ׳בהעסקה או שמירה על טוהר
 ברכישתה או בקבלתה של טובת ההנאה המבוקשות יש משום פגיעה בטוהר המידות. המידות-שיקול

 מכריע במתן
 (ב) בבואה להחליט בבקשה למתן היתר, תביא הועדה בחשבון, בין השאר, את - ההיתר

 (1) נסיבות הפרישה;
 (2) מידת הכפיפות בין המבקש לבין מחליט ההחלטה כאמור בסעיף 4 או

 הממליץ עליה;
 (3) המידה שבה חרגה החלטה כאמור או ההמלצה עליה מהשיגרה בעביבים

 מאותו סוג:
 (4) היקף הבושא של ההחלטה ומשקלו;

 (5) העובדה כי ההעסקה המבוקשת היא בתאגיד ממלכתי או בחברה ממשלתית.
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 סדרי הדין והנוהל 15. שר המשפטים רשאי, בתקנות, לקבוע את מדרי הדין והנוהל לפני הועדה.

 םמכויותועדת 16. סעיפים 8 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ״ח-1968!, יחולו כאילו הועדה היתה ועדת
י חקירה לפי החוק האמור. י י ק  ח

 שמירת דינים 17. חוק זה זרנו גורע מאיסורים על פי חיקוק אחר או על פי הסכם.

 ביצוע 18. שר המשפטים ממונה על ביצועו של חוק זה.

 19. מי שעבד בשירות ציבור ביום תחילתו של חוק זה -

 (1) לא יחולו על פרישתו הראשונה לאחר אותו מועד סעיפים 3 עד 5 אלא אם
 במועד פרישה זו עברו שבתיים מיום תחילתו של חוק זה;

 (2< לא תישמע, לענין חוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג-1963*, טענתו, כי עקב
 תחולתם של חוק זה או תקנות על פיו חלה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או כי
 תחולתם היא לגביו נסיבות שביחסי עבודה, שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך

 בעבודתו.

 הוראות מעבר

 התוספת
 (סעיף 1)

 המוסד לביטוח לאומי

 שירות התעסוקה

 רשות הנמלים

 רשות השידור

 הרשות לבינוי ופינוי אזורי שיקום

 המועצה לשיווק פרי הדר

 המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה

 המועצה לייצור ולשיווק ירקות

 המועצה לענף הלול

 המועצה להסדר הימורים בספורט

 1 ה׳׳וז 747, חשפ״וז, עמי 8.
 2 ס״ח 404, תשה״ג, עמי 136.
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ר ב ס י ה ר ב  ד

 מטרת ההצעה היא למבוע תופעות שליליות בשירות הציבור הכרוכות בניצול קשרים
 אישיים של עובד הציבור שרכש בתוקף תפקידו לפבי פרישתו. כל זמן שהעובד נמצא
 בשירות יש בניצול קשרים אלה למטרות אישיות משום פגיעה בכללי המשמעת, ויש בידי
 מעבידו אמצעי הרתעה מתאימים. לא כן המצב אחרי פרישתו של העובד. הוא עשוי להעמיד
 את קשריו עם מוסדות ציבור, שרכש במילוי תפקידו, לרשותם של אבשים הנושאים ובותבים
 עם אותם מוסדות. הוא גם עשוי להגיע למעמד באותם עסקים עצמם שהיו נתונים לטיפולו
 בהיותו עובד הציבור, ויש למנוע שאפשרות זו תשפיע עליו בשעת מתן החלטה. כדי למנוע

 תופעות שליליות אלה מוצעות הגבלות מארבעה סוגים:

 (1) איסור מוחלט לטפל אחרי הפרישה באותו ענין שהיה בטיפולו של העובד
 לפני הפרישה;

 (2) איסור הייצוג לפני מי שחיה כפוף לעובד לפני פרישתו, - הן במהלך
 עסקיו של העובד שפרש והן בהיותו נציגו של אחר; איסור זה יהיה מםוייג לפי

 סוגים של עובדים שייקבעו בתקנות:

 (3) איסור עבודה ורכישת טובת הנאה בעסק שלטובתו נתן החלטה לפני
 הפרישה;

 (4) איסור עבודה או רכישת טובת הנאה בעסק בארצות חוץ שבהן מילא
 תפקיד.

 שעה שהאיסור מהסוג הראשון הוא מוחלט, הרי יתר האיסורים מוגבלים לתקופות קצרות
 יחסית אחרי הפרישה. מותר גם לתת היתר לעבודה או לרכישת טובת הנאה האסורות לפי
 החוק המוצע., בבקשות למתן היתר תדון ועדה ציבורית שבראשה עומד שופט, והיא תתן את
 ההיתר המבוקש אם קבלת העבודה או רכישת טובת ההנאה אינן עלולות לפגוע, לדעתה,

 בטוהר המידות.

 האיסור על עובד שפרש לייצג לפני מי שהיה בפוף לו ולעבוד או לרכוש טובת הבאה
 בעסק שלטובתו נתן החלטה — יחול על מי שנמצא כיום בשירות הציבור, רק אם יפרוש
 מהשירות כעבור שנתיים לאחר תחילתו של החוק המוצע. על כל פנים, קבלת החוק המוצע
 לא תיחשב כהרעת תנאי העבודה, והמתפטר משירות הציבור בגלל קבלת החוק המוצע לא

 יהא מחמת זה בלבד זכאי לפיצויי פיטורים.
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ד שלישי) ב של מנוע(סיכוני צ כ י ר ל ת ביטוח כ ד ו ק  חוק לתיקון פ
 (מסי 2), תשכ״ח־1968

 תיקון סעיף 6 1. בסעיף 6 לפקודת ביטוח כלי רכב של מנוע (סיכוני צד שלישי), 1947 !, במקום התנאי
 המגביל בסעיף קטן(1) יבוא:

 ״ואולם אין חובה שהפוליסה תכסה —
 (1) חכות של מעביד בשל מוות או חבלה גופנית של עובדו, אם היא
 מכוסה לפי הלק ב׳ לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-1953 2, אד על ידי

 ביטוח מרצון, ובמידה שהיא מכוסה כאמור:
 (2) חבות שבחוזה.״

 תיקון טעות 2. בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת כלי רכב של מנוע (סיכוני צד שלישי), תשכ״ח-ד196 3,
 כרישה של פסקה (1), במקדם המלים ״הסיפה, החל במלים ״ואדם שנתחייב בדינו״״ יבוא

 ״הקטע הפותח במלים ״ואדם שנתחייב בדינו״ ומסיים כמלים ״מתאריך החיוב בדיך׳.״

ר ב ס י ה ר ב  ד
 סעיף 6 להדק לתיקון פקודת ביטרח כלי רכב של מנוע (סיכוני צד שלישי), 1947,
 כפי שתוקן על ידי סעיף 4 (1) לחוק המתקן משנת תשכ״ח-1937, קובע כי אין חובה שהפו

 ליסה תכסה -
 ״(1) חבות בשל מרות או חבלה גופנית של עובד במידה שהחבות מכוסה לפי חלק ב׳

 לחוק הביטוח הלאומי׳ תשי״ד-1953׳ או על ידי ביטוח מרצון;
 (2) חבות שבחוזה.״

 לפני תיקון הסעיף האמור היה הפטור מביטוח חובה חל רק על חבות של מעביד בשל
 מוות או חבלה גופנית של עובדו שאירעה תוך כדי עבודתו של העובד. תוצאתו האפשרית
 והבלתי רצויה של התיקון היא, שנהגי כלי רכב שלא ביטחו עצמם ביטוח מרצון לא יהיו
 מבוטחים במקרים של פגיעות באנשים הזכאים בגלל פגיעות אלה לגימלאות לנפגעי עבודה
 מהמוסד לביטוח לאומי, כגון עובדים שנפגעו בדרך למקום עבודתם או ממנו. עמ זאת יהיו
 נהגים אלה חשופים בפני תביעת שיפוי מצד המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 70 לחוק הביטוח

 הלאומי, תשי״ד-1953.
 תוצאה נלדוית נוספת להעדר חובת הביטוח של הרכב המנועי במקרים אלה היא,
 שהמוסד לביטוח לאומי לא יוכל למעשה לממש את זכותו לשיפוי מאח נהג בלתי מבדטח

 כאמור.
ד י ב ע מ  כדי למנוע תוצאות אלה מוצע לצמצם את הפטור ולהחילו רק על חבות ה

 בשל מוות או חבלה גופנית של עובדו(סעיף 1).
 סעיף 2 להצעת החוק בא לתקן טעות כנוסח סעיף 2 לחוק המתקן משנת תשכ״ח-
 1967. סעיף 2 של החוק המתקן בא לתקן את סעיף 4 לפקודה המקורית על ידי החלפת קטע
 מנוסח המקור בנוסח שונה. אך בשל לשונו של התיקון הושמט מנוסח המקור קטע שלא

 היתה כוונה להשמיטו, וזה לשונו:
 ״אדם׳ שבפסל מכוח תקפו של חיוב כדק לפי הסעיף הזד״ או לפי צו שניתן לפיו׳ מלהחזיק
 ברשיון בהגות׳ או מלהשיגו׳ יהיו רואיב אותו — לצרכי פקודת התעבורה — באילו הוא פסול

 לפי קביעותיה של הפקודה ההיא.״
 התיקון המוצע בא להחזיר קטע זה למקומו נםעיף 2).

 1 עיר 1947׳ תום׳ 1 מם׳ 1568׳ עמ׳ 41.
 3 ם״ח תשיי׳ד׳ עמ׳ 6.
 3 ס׳׳ח תשכ״ה׳ עמי 2.
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 המחיר 18 אגורות הודפס ע׳יי המדפיס הממשלתי, ירושלים


