עובד הציבור

חוק לתיקון דיני העונשין )עובדי הציבור(,תשי"ז* 1957
 .1בחוק זה' "עובד הציבור" 
) (1עובד מדינה' לרבות חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי ,תשט"ו;11955
) (2עובד רשות מקומית או רשות חינוך מקומית;
) (3עובד מועצה דתית;
) (4עובד המוסד לביטוח לאומי;
) (5עובד בנק ישראל;
) (6עובד ההסתדרות הציונית העולמית ,הסוכנות היהודית לארץ ישראל,
הקרן הקיימת לישראל ,קרן היסוד  המגבית המאוחדת לישראל ,לרבות חבר
מועצה או הנהלה במוסדות אלה;
) (7עובד לשכת עכוזה כללית;
) (8עובד מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם,
לרבות חבר מועצה או הנהלה בגופים אלה;
) (9בורר;
) (10נושא משרה או תפקיד על פי חיקוק ,בין במינוי ,בין בבחירה ובין בהסכם,
אף אם איננו אחד מעובדי הציבור המנויים בפסקאות ).(9)(1
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בסעיף  5לפקודת החוק הפלילי) 2 1936,להלן  הפקודה( ,במקום ההגדרה של "אדם
.2
העובד בשירות הציבור" ,או "עובד הציבור" ,תבוא הגדרה זו:
""אדם העובד בשירות הציבור" או "עובד הציבור"  כמשמעות "עובד הציבור" בחוק
לתיקון דיני העונשין )עובדי הציבור( ,תשי"ז."1957
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לתיקון דיני העונשין )עבירות שוחד( ,תשי"ב ,31952יתוקן כך:
) (1בסעיף  1
)א( בסעיף קטן )א( ,במקום המלים" :הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה
בתפקיד שהוא ממלא מטעם גוף או איגוד שפורש בתוספת לחוק זה"
יבואו המלים "עובד הציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו";
)ב( בסעיף קטן )ב( ,במקום המלים "שממלא התפקיד היה חייב לעשותה"
יבואו המלים "שעובד הציבור היה חייב לעשותה";
)ג( אחרי סעיף קטן )ב( יווסף סעיף קטן זה:
")ג( בסעיף זה" ,עובד הציבור"  כמשמעותו בחוק לתיקון דיני
העונשין )עובדי הציבור( ,תשי"ז;"1957
) (2סעיף  9והתוספת לחוק  בטלים.

סעיף  83לחוק הביטוח הלאומי ,תשי"ד 4 1953בטל.
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* נתקבל בכנסת ביום א' בניכן תשי"ז ) 2באפריל ;(1957הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה"ח '279תשי"ו ,עמ'.58
" 1חס  '189תשט"ו ,עמ' .171
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