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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק שירות המדינה(משמעת)(תיקון מס׳ 4), תשל״ה-1975

 הוספת סעיף 75א 1. בחוק שירות המדינה (משמעת), תשכי׳ג-1963 !, אחרי סעיף 75 יבוא:

 ״הוראות בקשר 75א. (א) ראש הממשלה, באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת,
 לעובדי שידות > «

י רשאי לקבוע בצו הוראות בדבר המשטר והמשמעת שיחולו בשירות ל ל כ ן ה ו ח ט ב ־  ן

 והמוסד למודיעין הבטחון הכללי ובמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ובכלל זה הוראות

 ׳׳ בדבר תחולת הוראותיו של חוק זה בשינויים כפי שיקבע.

 (ב) צו כאמור יכול שיקבע את המידה והאופן שבהם יחולו על

 עובדי גופים אלה הוראות ארגוניות הכלולות בתקנה, הוראה, נוהג,

 הסדר ארגוני או הסכם כללי החלים על יתר עובדי המדינה, ובלבד שניתן,

 לענין זה, גם אחרי התייעצות עפ שר האוצר ועם הארגון היציג של

 העובדים.

 (ג) צו לפי סעיף זה איננו טעון פרסום ברשומות והוא יובא

 לידיעת העובדים והארגון היציג בדרך שתיקבע בצו.

 (ד) לענין סעיף זח, ״הארגון היציג של העובדים״ בגוף פלוני -

 הארגון שעמו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שבאותו

 גוף.״

־  דגר* הסבו

 מקצתן׳ רשאית היא׳ אם היא סבורה כי קיימים אמצעי
 משמעת לגבי אותם העובדים ולאחר התייעצות עם
 ועדת העבודה של הכנסת ובהודעה ברשומות׳ לקבוע
 כי על אותם עובדים לא יחול חוק זה; אולם כל עוד
 לא עשתה כן׳ יהיה דינם של עובדים אלה כדין עובדי
 המדינה לענין חוק זה לכל דבר׳ או בשינויים שתקבע
 הממשלה לאחר התייעצות עם ועדת העבודה של

 הכנסת.״

 כן מוצע שאחרי התייעצות בשר האוצר׳ שהוא השר
 הממונה על ביצוע חוק שירות המדינה(משמעת)׳ תשכ״ג-
 1963׳ ובארגון העובדים היציג, יוכל ראש הממשלה
 באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, לקבוע בצו
 הוראות בדבר המידה והאופן שבהם יחולו על עובדי
 גופים אלה הוראות ארגוניות החלות על יתר עובדי

 המדינה.

 התנאים המיוחדים שבהם פועלים-שירות הבטחון
 הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים מחייבים
 גם קביעת הוראות נוהל מיוחדות המפרטות את כללי
 המשטר והמשמעת בגופים אלה. על כן מוצע כי ךאש
 הממשלה, שהוא חבר הממשלה המופקד על גופים אלה,
 יוסמך לקבוע בצו הוראות בדבר המשטר והמשמעת
 בגופים אלה. הוראות אלה יהיו טעונות אישור ועדת

 החוץ והבטחון של הכנסת.

 במסגרת הצו ניתן יהיה לקבוע גם הוראות, שינויים
 והתאמות בתחולתו של חוק שירות המדינה (משמעת),
 תשכ״ג-1963, וזאת בדומה להוראות המובאות בםיפה

 לסעיף 74 לאותו חוק, שזו לשונו:

 ״74. קבעה הממשלה, על פי סעיף 4 לחוק המי
 נויים, שירות׳ מפעל או יחידה, שעל עובדיהם או על
 סוג מעובדיהם לא יחולו הוראות חוק המינויים או

 1 ם״ח תשכ״ג, עמ׳ 50, עמי 98; תשל״א, עמ׳ 39; תשלי׳ד, עמ׳ 54•
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