
* התשנ"א1991 ,(5 מס' (תיקון (מינויים) המדינה שירות חוק
, העיקרי) החוק  1(להלן התשי"ט1959 (מינויים), המדינה שירות לחוק 31 סעיף אחרי . 1

יבוא:

31א סעיף הוספת

על "ויתור
המידע סודיות
למצב הנוגע

בריאות

מועמד שנתן בריאותו, למצב הנוגע המידע סודיות על ויתור (א) 31א.
סעיפים של הוראותיהם וקיום ביצועם לצורך רק תקף יהיה המדינה, לשירות

המדינה שירות לחוק ו98 94 , 15 סעיפים או זה, חוק של ו32 31 ,29
.2 התש"ל1970 משולב], [נוסח (גימלאות)

בריאותו, למצב הנוגע המידע סודיות על ויתור למסור עובד נדרש (ב)
כתב מסירת למועד הנוגע מידע ולגבי מסויים לענין אלא לויתור תוקף יהיה לא

לו. שקדמה לתקופה או הויתור,

בידי אלא זה סעיף הוראות עלפי שניתן כויתור שימוש ייעשה לא (ג)
". הרפואי המידע סודיות על השמירה חובת חוק, פי על עליו שחלה אדם

משרות נושאי עם "הנמנה יבוא המדינה" "עובד אחרי ברישה, העיקרי, לחוק 35 בסעיף . 2

ועדת וכאישור המדינה שירות נציב הצעת עלפי הממשלה זה לענין שקבעה דרגות בעלי או

". הכנסת של ומשפט חוק החוקה

35 סעיף תיקון

בטל.  העיקרי לחוק 51 סעיף . 351 סעיף ביטול

31א, סעיף להוראות בסתירה עומד והוא זה חוק של תחילתו לפני שניתן ויתור (א) .4

או משרות נושאי על תחול לא זו הוראה החוק; של התחילה מיום ימים תשעים כבטל אותו רואים

חוק החוקה ועדת ובאישור המדינה שירות נציב הצעת עלפי הממשלה, שקבעה תפקידים ממלאי
הכנסת. של ומשפט

נציב יורה זה, חוק של תחילתו לפני העיקרי לחוק 35 סעיף עלפי שניתנו הצהרות (ב)
שלא להורות הוא רשאי ואולם החוק; של מתחילתו חדשים שלושה תוך לבערן המדינה שירות

בסעיף האמורים התפקידים בעלי עם הנמנים המדינה עובדי עלידי שניתנו כאמור הצהרות לבער
זה. בחוק כנוסחו 35

מעבר הוראות

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

מודעי יצחק
האוצר שר
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