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 (190ס"ח התשי"ט, עמ' )
 

 :תיקונים

 מראה מקום מס'
 מס'

 ;60תשכ"א, עמ' הס"ח  1
 ;2874י"פ התשמ"ד, עמ'  תיקון התוספת

 ;146ס"ח התש"ן, עמ'  2
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 חוק שירות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(,
 1959–התשי"ט 

 

 סיוג 
פעילות 

 מפלגתית

הממשלה תקבע, בהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת  .1
ובהודעה שתפורסם ברשומות, סוגים של עובדי המדינה או 

נה, שעליהם יחולו איסורים אלה, נושאי משרות בשירות המדי
 דרך כלל או לתקופה שתקבע:

להיות חברים בהנהלה הפעילה של מפלגה או של גוף  (1)  
 מדיני;

לארגן אסיפה פומבית בעלת אופי מדיני, לשבת בשולחן  (2)  
 הנשיאות של אסיפה כאמור ולנאום בה;

 להשתתף בהפגנה או בתהלוכה בעלות אופי מדיני; (3)  

פה, לבחירות -להשתתף בתעמולה פומבית, בכתב או בעל (4)  
לכנסת, או למועצה של רשות מקומית, או לבחירות 

-שעליהן חל חוק הבחירת לגופים ציבוריים, התשי"ד
1954. 

לבקר את המדיניות של משרדיהם, של משרדים אחרים  (5)  
או של הממשלה, במסיבת עיתונאים, בראיון עם עתונאי, 

 ום פומבי, בשידור, בעתון או בספר. בנאום במק

 מפלגה 
 וגוף

 מדיני

הממשלה תקבע אם גוף פלוני הוא מפלגה או גוף מדיני לענין  .2
 .1סעיף מס' 

תחולה על 
 עובד פלוני

נתעורר ספק אם עובד פלוני נמנה עם סוג עובדים שנקבע על ידי  .3
, תכריע ועדת השירות שהוקמה לענין 1הממשלה לענין סעיף 

 .1959-וק שירות המדינה )מינויים(, התשי"טח

השתתפות 
 בגוף בוחר

 2תיקון 
 

או אחד מתפקידיו  גוף שתפקידו -בסעיף זה, "גוף בוחר"  )א( א.3
לבחור מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או שר 
בממשלה, או לכל תפקיד ברשות מקומית, בהסתדרות 

ץ ישראל, הציונית העולמית או בסוכנות היהודית לאר
למעט בחירות ישירות שבהן משתפים כלל החברים של 

 מפלגה או גוף מדיני. 
עובד מדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות  (1) )ב(  3תיקון 

העליונות בכל סולם דירוג, לא יהיה חבר בגוף בוחר. 
הממשלה בהתייעצות עם ועדת החוקה חוק ומשפט 

ם של הכנסת, רשאית לקבוע בהודעה שתפורס
ברשומות, סוגים נוספים של עובדי מדינה שסעיף 

 קטן זה יחול עליהם. 
לעניין חברות בגוף בוחר שהוא גם ההנהלה הפעילה  (2)   

של מפלגה או של גוף מדיני יחולו ההוראות לפי 
 ( ולא יחולו הוראות סעיף קטן זה. 1) 1סעיף 
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עובד מדינה או נושא משרה בשכר בחברה ממשלתית  )ג(  
חברים בגוף בוחר, לא ישתתפו בבחירות הנערכות  שהם

באותו גוף בוחר, שבהן בוחרים מועמדים לתפקידים 
כאמור בסעיף קטן )א(, אלא אם כן ההצבעה באותן 

 בחירות היא הצבעה חשאית. 
מי שבהיותו חבר בגוף בוחר נתמנה להיות עובד  (1) )ד(  3תיקון 

 מינויו.  מדינה, תיפסק כהונתו כחבר בגוף הבוחר עם
( 1מי שהופסקה חברותו בגוף בוחר כאמור בפיסקה ) (2)   3תיקון 

יוכל לשוב ולהיות חבר באותו גוף בוחר, בכפוף 
להוראות סעיף קטן )ב(, לאחר שחלפו ארבע שנים 
מיום מינויו לעובד המדינה, ואם הפסיק להיות עובד 
המדינה קודם לכן, ביום שבו הפסיק להיות עובד 

 המדינה.

עילות פ
מפלגתית 

בנכסי 
 הציבור 

 2תיקון 

עובד מדינה לא יעסוק בפעילות מפלגתית בתחומם של נכסי  ב.3
לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(  2הציבור כאמור בסעיף 

; הוראה זו לא תחול על פעילות מינהלית של 1959–התשי"ט
מנהל לשכה, מזכיר, יועץ, עוזר או דובר של שר או של סגן שר, 

 א נעשית כסיוע לשר או לסגן השר. והכל כשהי

ארגון 
 הפגנות

 לא יארגן עובד המדינה הפגנה או תהלוכה בעלות אופי מדיני. .4

 סיוג 
התרמה 
 ומגבית

לא יתרים עובד המדינה כל כספים, ולא יגבה ולא יקבל כספים  .5
שנתרמו לאיזו מטרה שהיא זולת לאוצר המדינה ובתוקף 

 תפקידו.

ניכויים 
 מותרים

אינו בא למנוע ניכויים משכרו של  5שום דבר האמור בסעיף   .6
לחוק הגנת השכר,  25עובד המדינה המותרים לפי סעיף 

 .1958–התשי"ח

היתר 
 הממשלה

, רשאית הממשלה להתירה למטרה 5פעולה האסורה לפי סעיף  .7
ציבורית, בדרך כלל או למקרה מסויים; היתר לפי סעיף זה 

 יפורסם ברשומות.

ות אחרי
 משמעתית

עובד המדינה המפר חובתו לפי חוק זה, אחראי אחריות  .8
 משמעתית.

תחולה על 
מוסדות 

 ציבוריים
 1תיקון 

( מוסד ממלכתי -לענין חוק זה, דין כל גוף הנקוב בתוספת )להלן  .9
וכן דינו של בנק ישראל כדין משרד ממשרדי הממשלה, ודין כל 

רה בהם כדין משרה עובד בהם כדין עובד המדינה, ודין מש
 בשירות המדינה.

שיפוט 
 משמעתי

 1תיקון 

הפר עובד מוסד ממלכתי או עובד בנק ישראל את חובתו לפי  .10
חוק זה יהיו, לענין זה, לבית הדין המשמעתי של עובדי המדינה 

 כל הסמכויות שיש לו לגבי עובדי המדינה.

שמירת 
 דינים

ת כל דין אחר ולא הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראו .11
 לגרוע מהן. 
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ביצוע 
  ותקנות

 1תיקון 

ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין  .12
 תקנות לביצועו.

 תוספת 
 (9)סעיף 

 רשות הפיתוח 

 המוסד לביטוח לאומי

 שירות התעסוקה

ועדת העבודה של הכנסת גוף שהכריזה עליו הממשלה, באישור כל 
 כעל מוסד ממלכתי

 
הודעה על מוסד ממלכתי לפי חוק שירות המדינה )סיוג פעילות 

 1959-מפלגתית ומגבית כספים(, התשי"ט
 (2874)י"פ התשמ"ד, עמ' 

בתוקף סמכותה לפי התוספת לחוק שירות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית 
ל , מכריזה בזה הממשלה, באישור ועדת העבודה והרווחה ש1959-כספים(, התשי"ט

 הכנסת, על הגופים המפורטים להן כעל מוסדות ממלכתיים לענין החוק האמור:

 רשות הנמלים

 רשות הגנים הלאומיים

 רשות שמורות הטבע

 רשות ניירות ערך

 *רשות שדות התעופה

 
 הודעה על עובדי בנק ישראל שעליהם יחולו האיסורים המנויים בחוק

 (1792)י"פ התשכ"ט, עמ' 

המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית  לחוק שירות 9-ו 1בהתאם לסעיפים 
ם בזה כי הממשלה לאחר התייעצות עם ועדת , מודיעי1959-כספים(, התשי"ט

לחוק האמור יחולו  1העבודה של הכנסת, קבעה כי האיסורים המנויים בסעיף 
על עובדי בנק ישראל בדרגה י"א של דירוג עובדי בנק ישראל או בדרגה גבוהה 

 .ממנה

                                                 
הסיר את "בזק"  9901-התש״ן(, 2 'חוק שידות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים( )תיקון מס *

 .חברה ישראלית לתקשורת בע"מ –
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ביצוע 
  ותקנות

 1תיקון 

ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין  .12
 תקנות לביצועו.

 תוספת 
 (9)סעיף 

 רשות הפיתוח 

 המוסד לביטוח לאומי

 שירות התעסוקה

ועדת העבודה של הכנסת גוף שהכריזה עליו הממשלה, באישור כל 
 כעל מוסד ממלכתי

 
הודעה על מוסד ממלכתי לפי חוק שירות המדינה )סיוג פעילות 

 1959-מפלגתית ומגבית כספים(, התשי"ט
 (2874)י"פ התשמ"ד, עמ' 

בתוקף סמכותה לפי התוספת לחוק שירות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית 
ל , מכריזה בזה הממשלה, באישור ועדת העבודה והרווחה ש1959-כספים(, התשי"ט
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 רשות הגנים הלאומיים

 רשות שמורות הטבע

 רשות ניירות ערך

 *רשות שדות התעופה

 
 הודעה על עובדי בנק ישראל שעליהם יחולו האיסורים המנויים בחוק

 (1792)י"פ התשכ"ט, עמ' 

המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית  לחוק שירות 9-ו 1בהתאם לסעיפים 
ם בזה כי הממשלה לאחר התייעצות עם ועדת , מודיעי1959-כספים(, התשי"ט

לחוק האמור יחולו  1העבודה של הכנסת, קבעה כי האיסורים המנויים בסעיף 
על עובדי בנק ישראל בדרגה י"א של דירוג עובדי בנק ישראל או בדרגה גבוהה 

 .ממנה

                                                 
הסיר את "בזק"  9901-התש״ן(, 2 'חוק שידות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים( )תיקון מס *

 .חברה ישראלית לתקשורת בע"מ –
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הודעה על סוגים של עובדי מדינה שעליהם יחולו האיסורים המנויים 
 בחוק

(1792)י"פ התשכ"ט, עמ'   
 תיקונים:

 מראה מקום שם
 ;938י"פ התשל"ז, עמ'  תיקון

)תיקון עקיף בחוק הבחירות לכנסת )תיקון מס'  194ס"ח התשנ"ב, עמ'  2תיקון מס' 
 (.1992-התשנ"ב (,26
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ל עובדי מדינה שעליהם יחולו האיסורים המנויים הודעה על סוגים ש
 בחוק

לחוק שירות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(,  1בהתאם לסעיף 
ם בזה כי הממשלה לאחר התייעצות עם ועדת העבודה של , מודיעי1959-התשי"ט

הכנסת, קבעה את הסוגים הבאים של עובדי המדינה ונושאי משרות בשירות המדינה 
 לחוק האמור: 1שר עליהם יחולו האיסורים המנויים בסעיף א

עובד המדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות של הדירוג  (1 2תיקון 
 האחיד;

עובד המדינה בדרגה מקצועית שמשכורתה היסודית ההתחלתית אינה  (2 2תיקון 
נמוכה מן המשכורת היסודית ההתחלתית של הדרגה השלישית שמתחת 

 רגה מקבילה(;ד -לדרגה העליונה של הדירוג האחיד )להלן 
עובד המדינה בדרגה נמוכה מהדרגה השלישית שמתחת לדרגה העליונה  (3 2תיקון 

של הדירוג האחיד, אם לתפקידו נקבע מתח דרגות הכולל את הדרגה 
 השלישית האמורה או דרגה מקבילה;

 ]בטלים[. (4-5 תיקון התשל"ז

 נים, חברי בתי דין דתיים וכל נושאי משרה שיפוטית אחרת;שופטים, דיי (6 

רבנים וכהני דתות אחרות ששכרם או חלק משכרם משתלם מאוצר  (7 
 המדינה;

שוטרים, סוהרים, פקחים וכל נושאי משרה שיש עמה סמכות חקירה,  (8 
 חיפוש או מעצר;

סמכות נושאי משרה שיש עמה סמכות להעניק רשיונות או היתרים או  (9 
 להמליץ על הענקתם;

 עובדי מחלקת התעסוקה במשרד העבודה; (10 

 עובדי סעד; (11 

 עובדי השרות המשפטי; (12 

 קציני מחוז; (13 

 פקידי שומה; (14 

 פקידי גביה; (15 

 עובדים שהורשו לעשות עסקאות מטעם המדינה; (16 

ו להמליץ על קבלת עובדים שבסמכותם לקבל עובדים לשירות המדינה א (17 
 עובדים כאמור;

 מנהלי עבודה; (18 

 פקידים העוסקים במתן שיכון מטעם המדינה; (19 
 אחיות ציבוריות. (20 
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 לתקשי"ר  42.427פרק 
 עבודת עובדי המדינה בוועדת הבחירות המרכזית 

 היתר כללי לעבודה עבור ועדת הבחירות המרכזית)א(       
חירות לכנסת ומשאל עם, מופקדת ועדת הבחירות ל ניהולם של הבע. 1

-המרכזית לכנסת שהוקמה לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט
1969; 

ניהול הבחירות דורש גיוסם של עובדים מיומנים לפרק זמן קצוב. מאז  .2
 150ומתמיד, נרתמו לעבודת הוועדה עובדים מקרב שירות המדינה. אף סעיף 

מור כל משרדי מורה לא 1969-לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"טלחוק הבחירות 
הממשלה והרשויות המקומיות יגישו את העזרה שתדרוש מהן הוועדה 

 המרכזית;
בות שירות המדינה רואה בסיועם של עובדי המדינה למערך הבחירות נצי.3

ן, ניתן היתר כללי, כ-לכנסת משימה חשובה לקידום הדמוקרטיה בישראל ועל
בנסמן זה. יחד עם זאת, לנגד עינינו גם האחריות לכך שמערך שירות כמפורט 

 המדינה, על מגוון משימותיו, לא ייפגע;
. נסמן זה נועד לאזן בין הצרכים השונים ולהבטיח כי תינתן הדעת לכך 4

 שעבודתם השוטפת של יחידות הממשלה תימשך כסדרה;
ביום הבחירות עצמו . לעובד המדינה מותר לעבוד לקראת הבחירות לכנסת ו5

עבור ועדת הבחירות המרכזית בתפקידים ניהוליים ומינהליים, )למעט חבר 
עדת בחירות מקום חבר בוו-בוועדת הבחירות המרכזית וכן, כחבר וכממלא

אזורית ובוועדת קלפי(. כן, מותר לעובד המדינה לעבוד בתפקידים כגון: מזכיר 
חירות, סדרנות, שירותי מידע ועדת קלפי, הדרכה והרצאות לעובדי ועדת הב

 ביום הבחירות וכיוצא בזה, בהתאם למפורט בפסקה זו.
 

 עבודה בשעות העבודה הרגילות)ב(         
לעיל, למעט עובדים שנסמן )ד( להלן חל עליהם,  5. עובדים כאמור בנסמן )א(1

אשר יועסקו בוועדת הבחירות המרכזית בשעות העבודה הרגילות, ייצאו 
 ת שימלאו תפקידים אלה;לחופשה בע

ל עובד לעבוד בתקופת , אוסר ע1951-. הואיל וחוק חופשה שנתית, התשי"א2
חופשת המנוחה שנקבעה באותו החוק, ניתן לנצל לעניין נסמן זה כחופשה 
בתשלום רק אותם ימי חופשה שנתית צבורים אשר עומדים לזכות העובד 

 והעודפים על ימי החופשה לפי החוק; 
ימי חופשה ממכסת ימי החופשה  63כי ניתן לנצל עד מקסימום  . יובהר,3

הצבורה של העובד לצורך כך. חריגה מהוראה זו מצריכה אישור פרטני מנציב 
 שירות המדינה; 

. אם לא עומדים לרשות העובד די ימי חופשה כאמור, יחויב לצאת לחופשה 4
 ללא משכורת, כתנאי לתחולת ההיתר לפי נסמן זה.

 

 עבודה בשעות שלאחר שעות העבודה הרגילות    )ג(     
לעיל, אשר יועסקו לאחר שעות העבודה  5. על עובדים כאמור בנסמן )א(1

הרגילות לא תחול הגבלה כלשהי, ובלבד שהדבר לא יפגע בעבודתו השוטפת של 
 העובד בשירות המדינה;

תו עובד אשר יגיע לעבודה במשרדו למספר שעות, יחויב מאזן ימי חופש .2
במספר השעות הדרושות להשלמת התקן היומי. יובהר, כי החישוב הוא על 
 בסיס יומי ולא ניתן להעביר שעות עבודה מיום ליום להשלמת תקן יום העבודה;

. עובד הזכאי למכסת כוננויות במסגרת תפקידו הקבוע בשירות המדינה, יוכל 3
הקבועה חמש שעות לדווח על שעות כוננות באותו יום, ובתנאי שעבד במשרתו 

 לפחות.
 


