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 חוק שידות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) [297]
 (תיקון מס׳ 2), התש׳ץ-990ו

 הוספת סעיפים 1. אחרי סעיף 3 לחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים),

ב התשי״ט-1959י, יבוא: נ ' א ו 3 

 ׳•דשחחסויי. בגיף 3א. (א) בסעיף זה, ׳••גוף בוחר״ - גוף שתפקידו או אחד מתפקידיו לבחור

ר מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או שר בממשלה. ח י  ב

 (ב) עובד מדינה שהוא חבר בגוף בוחר, לא ישתתף בבחירות שבהן
 השר הממונה עליו' מועמד לבחירה.

 (ג) עובד מדינה שדרגתו היא אחת משלוש הדרגות העליונות בכל סולם
 דירוג, לא יהיה הבר בגוף בוחר.

 פע-לוי! :גםלגתית 3'ב. עובד המדינה לא יעסוק בפעילות מפלגתית בתחומם של נכסי הציבור
; הוראה זו לא

י באמיר בסעיף 2 לחוק הבחירות(דרכי תעמולה), התשי״ט-־21959 י ב י צ 7 י י ט כ נ  כ

 תחול על פעילות מינהלית של מנהל לשכה, מזכיר, יועץ, עוזר או דובר של שר
 או של סגן שר, והכל כשהיא נעשית כסיוע לשר או לסגן השר״.

 במסגרת משרדו ניתן בדרך זו יתרון בלתי הוגן על י פני
 מתחרים אחרים.

 הצעת החוק באה לתקן מצב זה ולקבוע:

 נ. עונדים ונושאי משרה'בשירות המדינה, שעליהם
 יחול האיסור להשתתף בבחירת מועמדי המפלגה ברשימה
 לכבסת, בכל מקרה בו השר שמינה אותם הוא אחד המועמדים.

 2. עובדים ונושאי משרה בנ״ל שייאסר עליהם להיות
 חברים בגופים שבוחרים מועמדים לכבסת ולממשלה.

 3. איסור לעסוק בפעילות מפלגתית בתחומי משרדי
 הממשלה ומוסדותיה.

 חבר הכנסת אמנון •ז:י:־.יי1יץ

 אחת הרעות החולות של מכת הפול־ט-זצ-ה בשירות
 המדינה היא מינויים של נושאי משרה בשירות המדינה אך
 ורק בשל היותם חברי מרכז המפלגה אליה משתייך השיר
 המופקד על המשרד בו עובדים, או אליי כפופי• נושאי

 הסשרה.

 מצב זה פוגע בשני עקרונות דמוקרטיים. ראשית, הוא
 מעודד ומדרבן מינויים פוליטיים בשירות המדינה, ובדרך זו
 מפלה לרעה את עובדי המדינה הקבועים, שאין להם קשרים
 מפלגתיים ומביא לשירות המדינה עובדים חסרי כישורים
 ובלתי מיומנים.• שנית, מצב זה פוגם בתהליך הדמוקרטי בתוך
 המפלגה, שכן לשר שמינה את חבר המרכז להיות עובד
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