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 מתברפמה כזה הצעת חזק מטעם הממשלה:

 חוק הנוער (שפיטה, עדשה ודרכי טיפול)(תיקון מס׳ 2), תש״ם-1980

 1. בסעיף 10 לחיק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל״א—1971 י (להלן -
 החוק היעקרי) —

 . (1) בפסקה (1), אחרי ״שמלאו לו ארבע עשרה שנה״ יבוא ״ולא מלאו לו שש
 עשרה שנה״;

 תיקון סעיף 10

 (2) בסופו יבוא:

 ״(5) המבקש צו מעצר על קטין יפנה לשופט נוער: לא היה
 שופט בוער אותה שעה בבית משפט בתחום הרשות המקומית
 שבו מבוקש הצו׳ יכול שייתן את הצו שופט שאינו שופט

 נוער.״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מאסר שבע שנים או יותר ושחרורו עלול להביא להעלמוז
 ראיות; קצין המשטרה ירשום את הנימוק להארכת
 המעצר והנימוק יובא לתשומת לב השופט אשר לפניו

 יובא הקטין;
 (3) השופט שלפניו הובא הקטין רשאי לצוות על
 מעצרו גם מהמת שהדבר דרוש להבטחת בטחונו האישי

 של הקטין או להרחקתו מחברת אדם בלתי רצד;
 (4) לענץ סמכויות שופט להתיר החזקת קטין ?מ
 עצר, ייקרא סעיף 7! לפקודה כאילו בסעיפים קטנים
 (ב) ו־נג) במקום ״חמישה עשר יום״ בא ״עשרה ימיט״
 ובסעיף קטן(ג) במקום ״שלושים יום״ בא ־עשרי;: יום״.״
 בני קבוצת הגיל 16-18 מבצעים בדרך כלל עבירות
 חמורות יותר מבני הגיל הצעיר יותר, ועל כן מוצע להנ
 מיך את הגיל שבו אין להחזיק קטק במעצר ללא צו שופט
 לתקופה העולה על 24 שעות, ולפי זה יוכלו בני 16-18

 להיעצר כמו בגירים - עד 48 שעות ללא צו שופט.
 פסקה (5) החדשה מוצעת ברוח מגמת החוק לייחד
 את אופי ההליכים המשפטיים העקטים בלפי קטינים,
 שאף הוצאת צו מעצר תיעשה פכל האפישר בידי בית
 משפט לנוער, דבר הנהוג כיום למעשה במקומות רבים.
 במקרים דחופים, שבהם אי אפשר יהיה להביא את הקטין
 לפני שופט נוער, יובא הקטין לפני שופט שאינו שופט

 נוער.

 סעיף 10 לחוק העיקרי ענינו מעצר קטינים
 סעיף 1 והוא מורה לאמור:

 ־-10. על אף האמור בפקודת סדר הדק הפלילי(מעצר
 וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ״ט-1969 (להלן בסעיף זה -

-  .הפקודה)
 (1) קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנה לא יוחזק
 במעצר ללא צו של שופט לתקופה, העולה על עשרים
 וארבע שעות; אולם אם אי אפשר להביא את הקטין לפני
 שופט תוך התקופה האמורה מחמת סיבה מיוחדת, רשאי
 קצץ משטרה הממונה על תחנת משטרה להורות על
 המשך מעצרו לתקופה נוספת שלא תעלה על עשרים
 וארבע שעות, ובמקרה זה ירשום את הנימוק להארכת
 המעצר והנימוק יובא לתשומת לב השופט אשר לפניו

 יובא הקטין;
 (2) קטין שלא מלאו לו ארבע עשרה שנה לא יוחזק
 במעצר ללא צו של שופט לתקופה העולה על שתים
 עשרה שעות; אדלמ אם אי אפשר להביא את הקטין לפני
 שופט תוך התקופה האמורה מהמת סיבה מיוחדת, רשאי
 קצין המשטרה הממונה על תהגה משטרה להורות על
 המשך מעצרו לתקופה נוספת שלא תעלה על שתים
 עשרה שעות, ובלבד שהדבר דרוש לשם בטחון הציבור
 או בטחונו האישי של הקטין או לשם הרחקתו מחברת
 אדפ בלתי רצד, או שקיים חשש שהקטין ביצע פשע שענשו

 1 ם״ח תשל״א, עמי 34ז; תשל״ז, עמי 137.
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 2. בסעיף 20 לחרק העיקרי - תיקון סעיף 20

 (1) בדישה׳ אחרי ״שטובת הקטין״ יבוא ״או טובת הציבור״:

, בסופו יבוא ״ורשאי בית המשפט לתת הוראות בדבר  (2) בסעיף קטן(א)(2)
 התנהגותו של קטין״;

 . י׳
״. ״ יבוא ״סעיף קטן(א) (1) (א) , במקום ״סעיף קטן ב) )  (3) בסעיף קטן

 3. בסעיף 25 (א) לחוק העיקרי, אחרי ״במקום להטיל עליו מאסר״ יבוא ״או להפעיל תיקון סעיף 25
 מאסר על תנאי״, אחרי ״שבה הורשע הקטין״ יבוא ״או עזבשלה הופעל לגביו מאסר על
 תנאי״ ובסופו יבוא ״ציווה בית המשפט על החזקת קטין במעון בעול כאמור׳ רשאי הוא
 לצוות כי הקצ1ין יתחיל לרצות את עבשו במאסר עד להשמתו במעון, ובלבד שתקופת המאסר

 כאמור לא.תעלה על 30 יום״.

 4. האמור בסעיף 30 לחוק העיקרי יסומן(א) ואחריו יבוא: . תיקון סעיף 30
 ״(ב) בית משפט לבוער שציווה על החזקת קטין במעון או.במעדן
 נעול על פי י סעיף 26(5) רשאי; לפי בקשת הממונה על המעונות וכל
 עוד לא בוצע הצו במלואו, להרשיע את הקטין ולצוות על החזקתו במעון

 נעול על פי סעיף 25.״

 •״•־1-׳י.

ר ג פ י ה ג ר  ד

 סעיף 25 להוק העיקרי מוקדש לקביעת
 סעיף 3 דרכי ענישה, ולה לשונו:

-25. >א) קטין שהורשע, רשאי בית משפט לנוער במקום
 להטיל עליו מאסר לצוות על החזקתו במעץ נעול לתקו
ה שיקבע ובלבד שלא תעלה על תקופת המאסר שנק  ו

 בעה לעבירה שבה הורשע הקטין.
 (ב) אדם שהיה קטין ביום ביצוע העבידה, לא יוטל.
 ה  עליו עונש מוות, ועל אף האמור בכל דץ אץ חובה ל

 טיל עליו מאסר עולם, מאסר חובה או עונש מינימום.
 (ג) בקביעת ענשו של קטין יתחשב בית המשפט

 לנוער, בין השאר, בגילו בשעת ביצוע העבירה.
 (ד) קטין שבשעת גזירת דינו טרם מלאו לו ארבע

 'עשרה שנה, לא יוטל עליו מאסר.
 (ה) קטין שעליו הוטל מאסר לא יוחזק במאסר יחד

 עם אדםשאינו קטין.״
 מוצע לקבוע במפורש כי מדובר כאן לא דק במאסר

 בפועל אלא גם בהפעלת מאסר על תנאי.
 ביתי המשפט יוסמך לצוות על החזקת קטץ במאסר
 לתקופה שלא תעלה על 30 יום, לשם שמירה על בטחון
 הציבור והקטין עד לסידורו במעץ נעול בהתאם לצורך

 וזאת מכיזין שלעיתים אץ מקום פנוי במעון נעול.

 ענינם של לסעיפים 30 ו־ 31 לחוק העיקרי
 החלפת דרך טיפול בקטין, והם מורים
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 פעיפיפ
 4 ו־5

 לאמור:

 סעיף 20 לחוק העיקרי דן באמצעי ביניים
 םעץ* 2 שעליהם רשאי לצוות בית המשפט, וזה

 לשמו:
 ״20. (א) לאחר הגשת כתב אישום נגד קטין רשאי בית
 משפט לנוער, אס הוא סבור שטובת הקטין דורשת זאת,

 לצוות -
 (1.) שהקטין יוחזק לצרכי הסתכלות במעון או
 במעון נעול לתקופה שלא תעלה על תשעים

י 21) שהקטין יימסר להשגחה זמנית של קצץ  י
 מבחן עד למתן החלטת בית המשפט לפי

 סעיף 24.

 (ב) לפי בקשת קצין מבחן או הממונה על המעונות
 או הקטץ, רשאי בית משפט לנוער לשנות צו שניתן על־פי
 סעיף קטן(א)(ו), לתת כל הוראה הדרושה לביצועו,
 להאריכו לתקופה י נוספת שלא תעלה על חודש, יי או

 לבטלו.״
 הנסיון שהצטבר בבתי המשפט לנוער מראה כי קיימים
 מקרים שבהם מן־הראר לאפשר לבית המשפט לתת הור
 אות בדבר התנהגותו של הקטץ, בנוסף לכל אמצעי
 הביניים המצויים בסעיף 20(א), וען לאפשר לבית המש
 פט לשנות צווים שניחנו בקשר לכל סוגי אמצעי הביניים

 כאמור.
 מוצע שצו.לפי סעיף זה יכול להינתן גם כשטובת

 הציבור דורשת זאת, ולא רק מחמת טובת הקטין.
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 תיקון סעיף 31 5. בסוף סעיף 31 לחוק העיקרי יבוא:

 ״(ג) ציווה בית משפט לנוער על מאסרו של קטין׳ רשאי נציב
 בתי הסוהר בהסכמת הממונה על המעונות — אם יש לדעתם נסיבות
 המצדיקות זאת - להעביר את הקטין ולהחזיקו במעון נעול לתקופת
א יועבר מהמעון הנעול לפי סעיף קטן(א)  מאסרו: קטין שהועבר כאמור ל

 אלא באישור בית משפט לנוער.

 (ד) בית משפט לנוער שציווה על החזקת קטין במעון בעול לפי
 סעיף 25 רשאי, על פי בקשת הממונה על המעונות וכל עוד לא בוצע הצו
 במלואו, להורות על החזקת הקטין במאסר לתקופה שיקבע ובלבד שהתקו

 פה לא תעלה על תקופת הצו.״

 תיקון סעיף 33 6, בסעיף 33 לחוק העיקרי, אחרי ״יוחזק הקטין במעון״ יבוא ״או במעון נעול״.

 תיקון סעיף 37 ד. בסעיף 37 לחוק העיקרי -

 נ1< בסעיף קטן (א), במקום ״לחופשה״ יבוא ״לחופשת קיץ לתקופה שלא
 תעלה על עשרה ימים ולחופשות בימי המנוחה השבועית׳ בימי החגימ, ובימי
 שמחות או אבל במשפחה הקרובה: כן רשאי הממונה על המעונות להרשות

 יציאה לחופשה מיוחדת״;

ר כ ס י ה ד  ד כ

 ענישתית לפרק הזמן שיידרש. מתן אפשרות לבית המשפט
 לקיים דיול חוזר לאור צרכים משתנים ו_התעתחרות.חד־_
 שות במצב הקטין לשם מעבד מגישה מענישה לגישה
 טיפולית ולהפך, יש בה כדי להשלים את המעגל ברוח
 כוונת ^המחוקק בסעיף 30. בכך תובטח ההתייחסות
 הדינמית, מצד אחד - לצרכי הקטין, ומצד אחד לשלום
 הציבור הרחב ולשלומו של מי שמצד בסביבתו המיידית.

 סעיף 33 לחוק העיקרי בא לאפשר הארכת
 התקופה שבה יוחזק קטין במעון - שאינו

 נעול - לאור שיקולים טיפוליים וחינוכיים, זזה לשונו:
 ״33. בית משפט לנוער רשאי, על פי בקשת הממונה על
 ת  המעונות ולאחר ששמע את הקטין והורהו, להאריך ל
 קופה שלא תעלה על שנה אחת את התקופה שבה יוחזק
 הקטין במעון אם ראה בית המשפט שהדבר דרוש לטובת
 הקטין וכדי להשלים את הטיפול בו או להכשירו למקצוע.״
 החזקת קטין במעון נעול אף היא באה לשקם אותו,
 תוך תהליך של חינוך מחדש, והנעילה הינה כלי עזר
 להשגת מטרה זו. על כן, לאור הנסיון, מוצע לאפשר
 לממונה על המעונות לפעת לבית המשפט בבקשה מנו
 מקת להארכת תקופת החזקתו של הקטץ במעץ נעול

 לשם השלמת הטיפול בו.

 7 סעיף 37 לחוק העיקרי מסדיר את נושא

 החופשות, והוא קובע לאמור:
 ־37. (א) הממונה על המעונות רשאי להרשות לאדם
 המוחזק לפי חוק זה במעון או במעון נעול לצאת ממנן

 ״30. בית משפט לנוער שציווה על דרך טיפול כאמור
 בסעיף 26, רשאי, לפי בקשת קצין מבחן או הממונה על
 "המעונות וכל" עוד לא בוצע הצו במלואו, להחליפה

 ולצוות על דרך טיפול אחרת.
 31. (א) ציווה בית משפט לנוער על החזקת קטין במעון
 נעול, רשאי הממונה על המעונות להעביר את הקטין
 מהמעון הנעול ולהחזיקו במעון, ובלבד שהקטין הוחזק
 במעון נעול במשך תקופה סבירה וקיימות נסיבות המצ

 דיקות את העברתו כאמור.
 (ב) ציווה בית משפט לנוער על החזקת קטין במעון,
 לא יוחזק הקטין במעון נעול אלא באישור בית המשפט;
 אולם רשאי הממונה על המעונות, אם קיימות לדעתו
 נסיבות המצדיקות זאת, להעביר את הקטין למעון נעול

 לתקופה שלא תעלה על חמישה עשר ימים.״
 בסעיף 30 יש ביטוי לגמישות המירבית אשר החוק בא
 לאפשר בתחום הטיפול בקטין עקב הדינמיות שבהת
 פתחותו הביולוגית, החינוכית והנפשית והצרכים המש
 תנים הנובעים מכך. לכן מוצע לאפשר לבית המשפט
 במקרים המתאימים אף להחליף את דרכי הטיפול
 המנויים בסעיף 26(5) לחוק בדרכי ענישה הנזכרים

 בסעיף 25 לחוק.
 תוך הפעלת החוק התברר כי גמישות מקבילה מת
 חייבת גם בתחום הענישה, כך שקטין (אשר מגיל 14
 ומעלה יכול להש־לח למאסר) לא יצטרך לרצות את
 מלוא תקופת המאסר בבית הסוהר ובאשר צרכיו יחייבו
 י זאת יוכל לעבור למעון חינוכי, וכן קטין במעון שהת
 נהגותו חורגת ולא ניתנת לשליטה יוכל לעבור למסגרת
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 (2) בםרפו יברא;

 ״(ג) מנהל המעון או המעון הנעול יודיע לממובה על תחנת המש־
 טרה הקרובה על כל חופשה של עשרה ימים רצופים ומעלה שביתבח לפי

 סעיף זה.״

 8, במקום סעיף 39 גב) לחוק העיקרי יברא: תיקון סעיף 39
 ״(ב) מי שנמצא בטיפול עוקב חייב לציית להוראות קצין המעקב
 בעניבים האמורים בסעיף קטן(א). כל עוד הוא נמצא בטיפולו; לא ציית
 להוראות כאמור׳ רשאי בית המשפט לנוער, לפי בקשת קצין המעקב׳

 לצוות על אחת מדרכי הטיפול המנויות בסעיף 26.״

 9, בסעיף 42 (א) לחוק העיקרי׳ אחרי ״מי שמוחזק במעון או במעון נעול על פי סעיפים״ תיקון סעיף 42
 ^בוא ״20 (א)(1)״.

 10, אחרי סעיף 43 לחוק העיקרי יבוא: תוספת סעיף 43א

 ״אצילה י 43א. הממונה על המעובות רשאי לאצול לאדם אחר מסמכויותיו לפי
 סעיפים 31 ו־33.״

ר פ ס י ה ד כ  ד

 'כיום מפורשת חובת הציות בחוק רק לגבי קטינים׳
 ששוחררו שחרור מוקדם על פי החלטת ועדת השחרו
 רים, ואף אז היא מוגבלת למשך התקופה שבית המשפט
 קבע להחזקתו במעון, וכן לא נקבע מה דין הקטין שאינו
 מציית לקצץ המעקב. מוצע לקבוע כי כל מי שנב(צא
 בטיפול עוקב יהיה חייב לציית לקצץ המעקב; אם לא
 יעשה כן רשאי יהיה קצין המעקב לפנות לבית משפט
 לנוער, וזה יוכל לצוות על אחת מדרכי הטיפול המנויות

 בסעיף 26 לחוק.

 סעיף 42 לחוק העיקרי ענינו החזרה למעון,
 והואיקובע לאמור:

 ״42. (א) מי שמוחזק במעון או במעון נעול על־פי סעי
 פים 25(א), 26, 30 או 33 רואים אותו כמי שנתון במש־
 מורת חוקית, ואם נמלט ממנו, או שבוטל שחרורו ממנו או
 שנסתיימה או בוטלה חופשתו ממנו, רשאי שוטר לעצרו
 ללא צו מעצר ולהחזיקו במעצר עד להחזרתו למעון או

 למעץ הנעול שממנו נמלט או שוחרר.
 (ב) נעצר אדם כאמור בסעיף קטן(א), תודיע המש
 טרה על כך מיד לממונה על המעונות; הממונה על המ
 עונות ידאג להחזרתו למעון או למעון נעול בהקדם האפ
 שרי ולשם כך יהיה רשאי, בשעת הצורך, לקבל.עזרה

 מתאימה מאת המשטרה.״
 מוצע לראות גם את המוחזקים לצרכי הסתכלות לפי

. x 1 0 2 0 ת י ק ו  סעיף 0 לחוק כנתונים במשמורת ח

 מוצע לאפשר למי שהממונה על המעונות
 סעיף 10 אצל לו את סמכותו להעביר קטץ ממעון

 לחופשה לתקופה שלא תעלה על שלושים יום לשנה,
 ובאישור ועדת שחרורים - לתקופה ארוכה יותר.

 (ב) חופשה כאמור יכול שתינתן בתנאים והממונה
 על המעונות רשאי לבטלה בכל עת אם קיימת, לדעתו,

 הצדקה לכך.״
 הנםיון מראה כי מכסת החופשה העומדת לקטץ היום,
 באישורו של הממונה על המעונות, אינה עונה על הצר
 כים. על כן מוצע לאפשר לממונה על המעונות לאשר
 חופשה בימי מנוחה שבועית, חגים, שמחות או אבל במש
 פחה קרובה, ובימי חופשת הקיץ, וכמו״כן לאפשר יציאה
 לחופשה מיוחדת לתקופה שלא תעלה על שלושים יום,

 אשר בדרך כלל מטרתה הכנת הקטין לשיקום.
 מתן הודעה מוקדמת למשטרה, על יציאה לחופשת
 של 10 ימים רצופים ומעלה, תאפשר מעקב משטרתי•

 נאות על החופשה והתנהגותו.

 סעיף 39(ב) לחוק העיקרי דן בציות להר־
 ראותיו של קצין מעקב, וזה לשונו:

 ״(ב) מי ששוחרר ממעון או ממעון נעול לפי סעיף 38(ב)
 חייב לציית להוראות קצין המעקב בעדנים האמורים
 בסעיף קטן (א) עד תום התקופה שקבע בית המשפט

 להחזקתו.״
 הנסיון בתקופת הפעלתו של החוק מראה כי מטרת
 הטיפול העוקב אינה מושגת במקרים מסויימים בהעדר
 קביעה בחוק כי על הנמצא בטיפול עוקב לציית לקצץ

 המעקב.
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 תיקון סעיף 45 11. בסעיף 45 לחוק העיקרי׳ המלים ״ועל-הליכים לפי תקנות־שעת־חירום (עכירות

 תנועה — דין חיילים), תש״ט~1949״ - יימחקו.

א 12. אחרי סעיף 45 לחוק העיקרי יבוא: 4 5 1 י ע ת ס פ ס י ז  י

ת 45א. על אף האמור בחוק זה, ניתן להעמיד לדין קטין שמלאו לו שש י ב ל נ  ״״״יי״ ז
 משפט צבאי , ,

 עשרה שבים לפני בית משפט צבאי לפי תקנות ההגנה (שעת חירום),
 1945 לעבין זה יחולו הוראות חוק זה למעט הוראות פרק ב׳ וסעיף 14

 ויהיו לבית המשפט הצבאי הסמכויות האמורות בפרקים ה׳ ו־ו׳.״

ר ב פ י ה ד כ  ד

 זו הועמדו לדין בבתי משפט צבאיים עבריינים צעירים
׳ - - - -  אשר הואשמו בעבירות בטחוניות כאלה. -

 לאחרונה קבע בית המשפט העליון, בבג״צ 483/78,
 כי לא ניתן להעמיד לדין קטינים בבית משפט צבאי על
 סמך ההוראה דלעיל, מאחר שפקודת העבריינים הצעי
 רים, 937!, בוטלה ואין לראות בחוק העיקרי חיקוק
 הבא במקומה. לפי זה תקנה 33א רוקנה מתוכנה, ושפי־
 טתםשל קטיגים^על עבירות בטחוניומ אפשרית-אך-וךק-
 במסגרת החוק העיקרי, דהיינו בבתי משפט שלום ובבתי
 משפט מחוזיים בלבד. יתירה מזו, עבירות מסויימות לפי
 תקנות ההגנה (שעת חירום), 945ז, הן בסמכות יחודית
 של בתי המשפט .הצבאיים ולאור הלכת הבג״צ הנ׳׳ל
 נראה כי לא תהא אפשרות בכלל להעמיד קטין לדין

 עליהן.

 התיקון המוצע משנה לעומת המצב שלפני פסק הדין
 הנזכר, ראשית, בכך שקטינים שלא מלאו להם שש עשרה
 שנים לא יובאו לפני בית משפט צבאי, ושנית, בכך שלענין
 שיפוטם של קטינים שמלאו להם שש עשרה שנים יהיו
 לבית המשפט הצבאי סמכויות טיפוליות המפורטות
 בחוק העיקרי וכן יחולו הוראות החוק העיקרי לענין

 הליכים שלפני המשפט.

 מעון נעול או להאריך את החזקתו במעון, לפעול במ
 קומו בהפעלת אותה סמכות. על ידי כך יובל הממונה
 להקדיש את זמנו לטיפול בענינים בלתי שגרתיים ועק

 רוניים.
 סעיף 45 לחוק העיקרי ענינו אי־תחולת

 ע ״ החוק על חיילים, והוא מורה לאמור:

 ״45. חוק זה לא יחול על הליכים לפי חוק השיפוט
 "הצבאי, תשט״ו-955ו - לרבות הליכים לפני המשפט
 בבית דין צבאי והליכים בדין משמעתי לפי החוק הא
 מור - ועל הליכים לפי תקנות־שעת־חידום (עבירות

 תנועה - דין חיילים), תש״ל1949-1.״
 בשנת 1975 תוקן חוק השיפוט הצבאי, חשט׳ו-1955,
 לשם הקמת בית דין צבאי לעבירות תנועה. עקב זאת
 בוטלו תקנות־שעת־הירום(עבירות תנועה - דין חיילים),
 תש־ט-1949. לפיכך יש מקום למחוק ציון תקנות אלה

 מסעיף 45 לחוק העיקרי.

 1945, קבעה כי כל בית משפט צבאי לפי פעקפ 12 1 . , תקנה 33א לתקנות ההגנה (שעת חירום),
 התקנות ההן יהיה בית משפט לצרכי סעיפים מסויימים
 לפקודת העבריינים הצעירים, 1937. על סמך הוראה

 2 ע״י 1945, תום׳ 2, עמ׳ 855.
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 מתפרסמת 5*ה מטעם דעדת׳-העגודה והרווחה הצעת חוק של• חבר הכנסת:

 חוק שירות הציבור(הגבלות לאחר פרישה)(תיקון),
 • י תשי׳ם-1980 י"

 1. אחרי סעיף 4 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאהד פרישה), תשכ״ט—1969 י! (להלן — היספח סעיף 4א
 החוק העיקרי), יבוא: , ץ

 ״קביעת איסורים 4א. (א) הממשלה׳ באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאית •
 אחרים .לקבוע, בהודעה שתפורסם ברשומות, משרות בשירות המדינה - מבין
- ה ר ו ש י א  המשרות שהמינוי להן נעשה, על פי חוק, בידי הממשלה או ב
 / • י אשר ניתן יהיה להורות לגבי נושאיהן כי במקום האיסורים וההגבלות
 שבסעיף 4 יחולו עליהם איסורים והגבלות אחרים, כאמור בסעיף קטך*ב).
 (ב) על פי בקשתו של מועמד למינוי למשרה שנקבעה כאמור
 יי בסעיף קטן (א), רשאי נציב שירות המךינה, על ,פי הכללים שנקבעו
 כאמור בסעיף קטן(ג)׳ להורות לו בכתב, לפני מינויו למשרה, כי במקום
 האיסורים וההגבלות שבסעיף 4, כולם או מקצתם, יחולו לג^ביו׳ לאחר
 פרישתו מכהונתו באותה משרה, איסורים ׳והגבלות אחרים, כפי שיפורטו
 בהוראה, לגבי עבודה או טובת הנאה שיינתנו למועמד מאדם שנזקק
 במהלך עסקיו להחלטתו של המועמד בתקופת כהונתו במשרה האמורה;
 בהוראה כאמור ניתן ,גם לקבוע תנאים או הגבלות בדבר מילוי תפקידו

. . י י  ־ של המועמד. . . י

ת העבודה. והרווחה של הכנסת׳ תקבעי י ד ע ו - ד ו ש י א ב ^ ש מ מ  (ג) ה
 כללים לעבין השימוש י בסמכותו של נציב שירות המדינה על פי סעיף

. ב) )  קטן
 (ד) סמכויות הממשלה לפי סעיפים קטנים (א) ו־00 אינן ניתנות

 להאצלה.״

 2. בסעיף 8 לחוק העיקרי׳ אחרי ״2 עד 6״ יבוא ״או בהוראה שניתנה לו כאמור בסעיף תיקון סעיף 8
 4א(ב<״.

ר ג פ י ה ר ב  ד

 ייקבעו בידי הממשלה באישור ועדת העבודה והרווחה
 של הכנסת, וכי נציב שירות המדינה יקבע את האיסורים,
,על פי כללים  התנאים וההגבלות לגבי עובדים אלה,

 שתקבע הממשלה באישור כאמור.

 התיקון המוצע לחוק בא לאפשר את קבלתם של
 עובדים למשרות מסדימות בשירות המדינה ולקבוע
 לגביהם איסורים והגבלות-אחדים מאלה שנקבעו בסעיף

 4 לחוק.
 מוצע כי המשרות אשר התיקון לחוק,יתייחס להן

 ,חבר הכנסת זלש שובל

 1 ס״ח תשב״ס, עמי 44י.
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