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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסה:

 העעת חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)
 (תיקון מם׳ ג)(חברות בגון£ בוחר), התשם״א-2000*

,  תיקון סעיף 3» 1. בחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית בספים), התשי״ט-959וי
 בסעיף 3א -

 (1) בסעיף קטן(א), בהגדרה ״גוף בוחר״, המילים ״או גוף מדיני״ - יימחקו:

 (2) בסעיף קטן(ב) -

 (א) האמור בו יסומן בפסקה ״(ו)״ ובסופה יבוא:

 ״הממשלה, בהתייעצות עם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכגסת, רשאית
 לקבוע, בהודעה שתפורסם ברשומות, סוגים נוספים של עובדי מרינה

 שסעיף קטן זה יחול עליהם.״•,

 (ב) אחרי פסקה (ו) יבוא:

 ״(2) לענין חברות בגוף בוחר שהוא גם ההנהלה הפעילה של מפלגה
 יחולו הוראות סעיף ו(ו< ולא יחולו הוראות סעיף קטן זה.״;

 (3) בסעיף קטן(ג), בסופו יבוא ״אלא אם כן ההצבעה באותן בחירות היא הצבעה
 חשאית״;

 (4) בסעיף קטן(ד), בסופו יבוא ״מי שהופסקה חברותו באמור לא יובל להיות חבר
 באותו גוף בוחר במשך תקופה של ארבע שנים מיום מינויו לעובד המדינה, אלא אם

 בן הפסיק להיות עובד המדינה קורם לכן.״

 .תחילה 2. תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו.

 הצעת חוק מס׳ פ/146; הועברה לועדה ביום ב״ב בכסלו התש״ס (ו בדצמבר 999ו<.
 סייח התשי״ט, עמ• 190; התש״ן, עמי 146.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 נתמנה להיות עובד המדינה תיפסק כהונתו כחבר
 בגוף הבוחר מיום מינויו אינה קובעה מסגרת של

 זמן שבו תימנע החברות בגוף הבוחר.
 מוצע על כן להבחין בבירור בין עובד מדינה שאינו
 רשאי כלל להיות חבר בגוף בוהר לבין עובדי מדינה
 בתפקידים רגישים פחות שיובלו להיות חברים בגוף
 בוחר ואף לממש את זבות ההצבעה כאשר מדובר

 בהצבעה חשאית.
 בן מוצע לקבוע כי מי שבהיותו חבר בגוף בוחר
 נתמנה לעובד המדינה לא יובל לשוב ולכהן באותו גוף
 בוהר במשך 4 שנים אלא אס כן הפסיק להיות עובד

 המדינה קודם לבן.

 חברי הכנסת: ענת מאור, זבולון אורלב

 הצעות חוק 2939, ט״ז בחשון התשס״א, 14.11.2000

 סעיף 3א לחוק שירות המדינה (סיוג פעילות
 מפלגתית ומגבית כספים), התשי׳,ס-1959 (להלן -
 החוק), ביקש למצוא איזון בין הרצון לאפשר לעובדי
 מדינה להשתתף בפעילות פוליטית כלשהי לבין הצורך

 לשמור על הדימוי הא־פוליטי של השירות הציבורי.
 הניסיון שהצטבר הראה בי קיימים במה פגמים

 בהסדר הקיים:
 ההסדר מאפשר לעובדי מדינה רבים להיות חברים
 בגוף בוחר כהגדרתו בסעיף האמור (למשל מרכז
 של מפלגה הבוחר מועמדים לכנסת) אך אינו

 מאפשר להם להשתתף בהצבעה המכרעת.
 ההוראה שבסעיף קטן(ד) שנועדה למנוע מינויים
 פוליטים, הקובעת כי מי שבהיותו חבר בגוף בוחר
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