
כספים), ומגבית מפלגתית פעילות (סיוג המדינה שירות חוק
* תשי"ט1959

פעילות סיוג
מפלגתית

ברשו שתפורסם ובהודעה הכנסת של העבודה ועדת עם בהתייעצות תקבע, .הממשלה 1
איסורים יחולו שעליהם המדינה, בשירות משרות נושאי או המדינה עובדי של סוגים מות,

שתקבע; לתקופה או כלל דרך אלה,
מדיני; גוף של או מפלגה של הפעילה בהנהלה חברים להיות (1)

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

מדיני; אופי בעלות בתהלוכה או בהפגנה להשתתף (3)
או לכנסת, לבחירות בעלפה, או בכתב פומבית, בתעמולה להשתתף (4)
לגופים הבחירות חוק חל שעליהן לבחירות או מקומית, רשות של למועצה

תשי"ד11954; ציבוריים,

הממשלה, של או אחרים משרדים של משרדיהם, של המדיניות את לבקר (5)
בעתון בשידור, פומבי, במקום בנאום עתונאי, עם בראיון עתונאים, במסיבת

בספר, או

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

עובד על תחולה
פלוני

לענין הממשלה ידי על שנקבע עובדים סוג עם נמנה פלוני עובד אם ספק נתעורר . 3

.2 (מינויים),תשי"ט19559 המדינה שירות חוק לענין שהוקמה השירות ועדת תכריע ,1 סעיף

הפגנות ארגון מדיני.י אופי בעלות תהלוכה או הפגנה המדינה עובד יארגן לא , 4

התרמה סיוג
ומגבית

מטרה לאיזו שנתרמו כספים יקבל ולא יגבה ולא כספים, כל המדינה עובד יתרים לא . 5

תפקידו. ובתוקף המדינה לאוצר זולת שהיא
מותרים המותריםניכויים המדינה עובד של משכרו ניכויים למנוע בא אינו 5 בסעיף האמור דבר שום .6

.3 השכר,תשי"ח1958 הגנת לחוק 25 סעיף לפי

הממשלה כללהיתר בדרך ציבורית, למטרה להתירה הממשלה רשאית ,5 סעיף לפי האסורה פעולה . 7

ברשומות, יפורסם זה סעיף לפי היתר מסויים; למקרה או
משמעתית משמעתית.אחריות אחריות אחראי זה, חוק לפי חובתו המפר המדינה עובד ,8

דינים מהן.שמירת לגרוע ולא אחר דין כל הוראות על להוסיף באות זה חוק .הוראות 9

ותקנות לביצועו.ביצוע תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה הממשלה .ראש 10

צבי בן יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש
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