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ת כזה הצעות חדה מטעס הממשלה: ו מ ס ר פ ת  מ

 חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית בספים) [309]
 (תיקון מס׳ 3), התש״ן-990ן

ת המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי״ט-1959' י ר י . בסעיף 1 לחוק ש 1  תיקון סעיף 1 ׳

- ( ־  (להלן - החוק העיקר

 (1) במקום פסקה (1) יבוא:

־ או של גוף מדיני, או להיות חברים ג ל פ  ״(1) להיות חברים בהנהלה הפעילה של מ

ש הממשלה א י בוחרים מועמדים לכנסת או מועמדים לכהונת י י  בגוף מפלגתי שחבר

ר או של סגן שר-.״ י של ש ז ו ץ או ע ע  ושרים בממשלה: הוראה זו לא תחול על ״

 (2) בפסקה (4), בסופה יבוא: ״או להיות חבר בגוף העוסק בתעמולה כאמור, או לתת

ם לגוף כזה." רותי  שי

 בין הדרך המחמירה יותר או המחמירה פחות - הכרחי, לדעת
 הוועדה, להתמודד עם הבעיה על פ׳ אחת משתי החלופות

 המוצגות לעיל.

 ב. הוועדה ממליצה על הוספת הסייגים דלהלן לאיסו
 רים החלים כיום על פעילות מפלגתית של עובדי המדינה:

 * איסור חברות של עובד* מדינה בגוף העוסק
 בתעמולת בחירות, לרבות מתן סיוע לגוף כזה.

- איסור קיומם ופעולתם של תאים מפלגתיים במס
 גרת משרדי הממשלה, בין בדרד ישירה ובין בעקיפין, בין

 בגלוי לבין כםמיי.״

 מוצע לפטור מהוראה זו יועצים ועוזרים של שרים וסגני
 שרים.

 לםעיף 1(2) על פי החוק הקייס חל איסיר על עובדי מדינה
 מסוגים שנקבעו על ידי הממשלה בהתייעצות עם ועדת
 העבודה והרווחה של הכנסת, להשתתף בתעמולה פומבית,
 בכתב או בעל פה, לבחירות לכנסת או למועצה של רשות
 מקומית או לבחירות שעליהן חל חוק הבחירות לגופים

 ציבוריים, התשי״ד-1954.

 מוצע לאסור חברות של עובדי מדינה כאמור בגוף
 העוסק בתעמולת בחירות, לרכות מתן שירותים לגוף כזה.

 הרחבת האיסור כמוצע מבוססת אף היא על המלצות
 הועדה הנזכרת לעיל.

 לסעיף 1(1) החוק הקייס אוסר על עובדי מדינה'מםוג־ם
 שקבעה הממשלה בהתייעצות עם ועדת העבודה והרווחה של
 הכנסת, להיות חברים בהנהלה הפעילה של מפלגה או של גוף

 מדיני.

 התיקון המוצע, המרחיב איסור זה, מבוסס על המלצות
 ועדה לבדיקת ההוראות הקיימות בדבר סיוג פעילות מפלג־
 חית ופוליטית של עובדי המדינה, בראשותו של פרופ׳
 יחזקאל דרור ובהשתתפות חברי כנסת ומנהלים כלליים של
 משרדי הממשלה. המלצות הועדה אומצו על ־די הועדה
 הציבוריתימקצוע־ת לבדיקה כוללת של שירות המדינה,
 בראשותו של מר חיים קוברסקי, והובאו בדד׳ח הועדה

 הציבוריתימקצועית.

 בהמלצת הועדה נאמר, בין היתר:

 ״לדעת הועדה יש להוסיף להגבלות .הנוכחיות על
 פעילות פוליטית ומפלגתית של עובדי מדינה את הבאות:

 א. דרוש לסייג פעילות פוליטית של עובד• מדינה. שיש
 בה משום הפעלת לחץ פוליטי־מפלגתי על השרים. בעיה זו
 היחמירה' על-ידי שינויים בדרכי בחירתם של מועמדים
 לתפקידים פוליטיים במפלגות העיקריות. בוועדה עלו מספר
 הצעות להסדר הולם, כילל אפשרית של איסור חברית של
 עובדי מדינה בגופים מפלגתיים מסוג ״מרכזי מפלגה״
 המופקדים על בחירתם של מועמדים לכנסת ובחירתם של
 שרים. לחילופין, עלתה ההצעה לאסור על עובדי מדינה כל
 השתתפות, ישירה או עקיפה, בתהליכי בחירי׳ כאלה, כולל
 תעמולה למועמדים, מבלי שתיאסר חברות בגופים הבוחרים.

 סייח התשי״ט, עפ׳ !־191: התשכ־א, ־1:•׳ 60; ה-ח התש״ן. עשי 52נ
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י יברא: הוםפת סעיף 4א קר  2. אחרי מעיף 4 לחוק העי

 ״איסור פעילות 4א. עובד המדינה לא יעסוק בפעילות מפלגתית בתחומם של נכסי הציבור

; הוראה זו 2 י תעמולה), התשי״ט-1959 כ ר ד ) ת ו ר י ח ב  מפלגתית כאמור בסעיף 2א לחוק ה

ר או של סגן שר, מזכיר, יועץ, ל מנהל לשכת ש  .לא תחול על פעילות מינהלית ש

״ ר או לסגן השר. ש זר או דובר, והכל כשהפעילות המנהלית נעשיח כסיוע ל  עו

ו הודאת מעבר י ף 1(1) חל עליו ואשר ביום פרסומו של חוק זה היה תבר בגוף מפלגתי שחבר י ע ס  3. עובד ש

ש הממשלה ושרים בממשלה, יהיה רשאי להוסיף א ם מועמדים לכנסת או מועמדים לכהונת ר ת ח ו  ב

ם מיום פרסומו של חוק זה או עד כינוס הגוף הבוחר שבו י ר באותו גוף עד תום שנתי ב  להיות ח

 נבחר הגוף האמור, לפי המוקדם יותר.

ר ב ס י ה ר כ  ד

 מוצע לפטור מהוראות אלה את מנהלי הלשכות של
 שרים וסגני שרים, מוכיריהם, יועציהם, עוזריהם ודובריהס,
 בכל שמדובר בפעילות מינהלית מסייעת עבור השר או סגן

 השר.

 • לשעיף 3 מוצע כי עובדי מדינה שהינם כיום חברים
 בגוף מפלגתי הבוחר מועמדים לכנסת או לכהונת שר־ם יהיו
 • רשאים להמשיך להיות חברים באותו גוף במשד שנתיים
 ׳ נוספות או עד לכיבוס הגוף הבוחר שבו נבחר אותו גוף, לפי

 המוקדם יותר.

 [0ו3]

 תיקון סעיף 40

 ציוד, וסעיף 8 לחוק קובע הוראות לגבי גיוס ציוד על פי צו

 של שר הבםחון.

 וזה נוסח הסעיפים האמורים:

 לטעיף 2 מוצע לאםור קיום פעילות מפלגתית שלעובדי
 המדינה בתחומם של משרדי הממשלה, מפעליה ומוסדותיה
 ובתחום משרדי רשויות מקומיות ותאגידים שהממשלה

 משתתפת בהנהלתם או בהונם.

 הוראות האוסרות על פעילות פוליטית של עובדי מדינה
 בין כתלי משרד או מיתקן ממשלתי קיימות כיום בתקשי׳יר
 (פרק 42.31). היעדה הנ׳יל הציעה לעגן הוראות אלי בחוק.

 ההוראה המוצעת מהווה השלמה להוראות סעיף בא
 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי״ט-1959, האוסר
 שימוש בכספים או בנכסים של גופים כאמור בקשר עפ

 תעמולת בחירות.

 ־ ם״ח התשי״ס עמי 138: וזתשכ׳יא, עמי 166.

 סעיפים 4 ו־6 לחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא־הגנה.
 לישראל, התשמ״ז-ד198 (להלן - החוק), קובעים חובת
 המצאת פרסים ומסמכים לגבי ציוד, והמצאתו לבדיקה
 ולהערכה. סעיף 7 לחוק קובע את הסמכות והחובה לגבי גיוס

 י ם״ח התשמ״ו, עמי 56.

 חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא־המה לישראל (תיקון),
 התש״ן-1990

, בסופו יבוא: ז -ד198 ה לישראל, התשמ״ז נ הג ף 40 לחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא־  1. בסעי

ף 6 או ף 4 וכן צו של מפקד מוסמך לפי סעי  ״(ה) דרישה של מפקד מוסמך לפי סעי

ף 8, ייתתמו בידי ת שעומד בתקפו צו לפי סעי ע יתן ב ף ד, לרבות צו שנ  דפי סעי

 המפקד המוסמך או בידי חייל שהוסמך לכך על ידיו, בציון השם והדרגה של המפקד

 ושל החייל החותם.״
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 דברי הסבי

 ובאופן שנקבעו בצו: ניתן צי כאמור, חייב בעל הציוד
 להעמידו לרשות הצבא בהתאם לצו, יחד עם חלקי העזר
 המקובלים לאותו סוג ציוד וכן עם חלקי.עזר אחרים ודלק כפי

 ששר הבטחון יקבע בתקנות.״

 ״ניוש על פי צי ש־ רבשחול

 8. (א) שר הבטחון רשאי, אם הוא משיכנע שבטחון
 המדינה מחייב זאת, להכריז בצו על הצורך בגיוס ציוד, כולו

 או מקצתו.״

 על פי החוק, דרישה וצווים בעניינים האמורים, צריכים
 להיחתם בידי מפקד מוסמך ובשל כך עשויים להיווצר קשיים
 ועיכובים בהוצאתם. על מנת לייעל את השיגור של הדרישה
 והצווים הללו, מוצע, כי.יורשה גם לחייל שהוסמך לכך
 לחתום עליהם, תוך ציון שמו ודרגתו של המפקד המוסמך ישל

 החייל החותם.

 ״כזעיר ת פי־כדס

 4. (א) בעל ציוד חייב, מעת לעת, לפי דרישת מפקד
 מוסמך, למםור לו פרטים ומסמכים לגבי הציוד, לגבי בעליו
 ולגבי כל מי שנדרש כאמור בסעיף 2 3 ליתן פרטים על הציוד
 ולמסרם בשמו, ככל שפרסים ומסמכים כאמור מצויים אי
 צריכים להימצא ברשותו או בידיעתו. והבל כפי שנקבע

 בתקנות לפי סעיף קטן >ב<.״

 ״כייקג גיוד והערכתו

 6. (א) מפקד מוסמך רשאי, בצו, לדרוש מבעל ציוד רשום
 להמציאו לשם בדיקה והערכה במקום, בזמן ובאופן שנקבעו
 בצו, או להרשות את בדיקתו והערכתו במקום הימצאו.״

 ״גיוש ציוי

 7. (א) מפקד מוסמך רשאי, בצו, באישור פיקד, להורות
 על גיוס ציוד רשום לצרכי תרגיל, כוננות ואימין, בזמן
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 המחיר 56 אגורות יואי-34*0 סודר בסדריצילום, דפוס הממשלה, ירושלים


