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 ,1בסעיף  2לחוק שירות המדינה )מינויים( .תשי"ט) 11959להלן  החוק העיקרי(.
במקום הרישה יבוא:
"חוק זה אינו חל על קבלת אדם לשירות המדינה ועל שירותו בה".
.2

בסעיף  12לחוק העיקרי .בסופו .יבוא:
"אולם משנתפנתה משרתו של מנהל כללי .או משנבצר ממנהל כללי
תקופה מסויימת להשתמש בסמכותו או למלא תפקידו משום שהוא נעדר
או נטול כושר מחמת בל סיבה .רשאי השר .לאחר התייעצות עמ נציב
השירות .להטיל את התפקיד של מנהל כללי על עובד המדינה לתקופה
שלא תעלה על שלושה חדשים".

* נתקבל בכנסת כיום יי בתמוז תשכ"ג ) 2ביולי  ;(1963הצעת חוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח .512
עמ' .192
 1ס"ח תשי"ט .עמ'  ;86ס"ח תש"ך .עמ'  ;99ס"ח תשכ"ב .עמ' .25

תשכ"ב

בסעיף  14לחוק
.3
נציגיהם".

אחרי המלים "או

העיקרי,

בסעיף  20לחוק העיקרי ,כסופו ,יבוא

,4

התקציבים" יבוא "או את

הממונה על

השתתפות עובדי המדינה

"לרבות כללים בדבר
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במכרז".
בסעיף  21לחוק

.5

העיקרי ,במקום הסיפה

המתחילה במלים

"ולגבי

למשרה"

המתקבל
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יבוא:
"וועדת השירות רשאית ,בין בדרך כלל ובין במקרה מסויים  ,להתיר,
בתנאים שתקבע ,או ללא תנאי ,מינוי למשרה בלי שהוכרז עליה כאמור,
אם המועמד עובר לשירות המדינה לפי חוק זה עקב אחת מאלה;
)(1

העברת

משרתו או

יחידתו של

כמשמעותו בסעיף  61לחוק שירות
תשט"ו  21955לשירות המדינה:

ממוסד

המועמד
המדינה

מוכר

)גימלאות( ,

העברת משרתו או יחידתו של המועמד מארגון ציבורי
)(2
כמשמעותו בפרק החמישי לחוק שירות המדינה )גימלאות( ,
תשט"ו  1955לשירות המדינה ,אם על העברת המועמד חל
הסכם כללי או מיוחד לפי סעיף 62א לאותו חוק:
)(3
עליו ".

העברה

ממשרה

בשירות

המדינה

שחוק זה

אינו חל
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במקום סעיף  23לחוק העיקרי יבוא:

,6

'מינוי באישור
הממשלה

למשרה מן המשרות המפורטות בתוספת לחוק זה לא יתמנה אדם
.23
אלא באישור הממשלה ובתנאים שתקבע :אולם משנתפנתה משרה כאמור
או נבצר מעובד המדינה שנתמנה כאמור ,להשתמש בסמכותו או למלא
את תפקידו משום שהוא נעדר או נטול יכולת מחמת כל סיבה שהיא ,
רשאי השר ,שעם משרדו נמנית המשרה ,להטיל על עובד מדינה אחר את
מילוי התפקיד הנדון לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים:
רשאית להוסיף על רשימת המשרות שבתוספת ולגרוע ממנה ".

.7

במקום סעיף  27לחוק העיקרי יבוא:

"תעודת השכלה
או הכשרה

8

הממשלה
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ועדת השירות רשאית לקבוע ,לענין הכשרה או השכלה פלונית,
.27
כי תעודות ממוסדות שהועדה תכיר בהם לענין זה וכן תעודות הכשרה או
השכלה מסוג מסויים יפטרו ,בתנאים שתקבע הועדה ,את בעלי אותן
התעודות מבחינות או ממבחנים ,כולם או מקצתם ",

.בסעיף  29לחוק

העיקרי 

האמור בו יסומן סעיף קטן )א(
)(1
רשאית"  תימחק?

02ח" תשט''ו ,עמ' .135
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והסיפה

המתחילה במלים

"ועדת

השירות

)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")ב( ועדת השירות רשאית ,בין בדרך כלל ובין במקרה מסויים,
לפטור ,בתנאים שתקבע או ללא תנאי מקיום תנאי סעיף קטן )א( את מי
שעובר לשירות המדינה בנסיבות המתוארות בפסקאות ) (1ו) (2לסעיף
 ,21וכן את מי שעובר לשירות לפי חוק זה משירות במדינה שחוק זה
אינו חל עליו ושבו קיים הסדר המבטיח בדיקה רפואית של עובד בשעת
קבלתו לשירות ,אם העובד נבדק למעשה בשעת קבלתו כאמור ".
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.9

במקום סעיף  32לחוק

העיקרי יבוא:

ועדת השירות ,בהתייעצות עם מי שהוסמך לכך על ידי שר
)א(
"מבחנים רפואיים .32
הבריאות ,רשאית לקבוע מבחנים לכושר רפואי לדרגותיו לענין סעיף
 ,29הן בדרך כלל ,הן לסוגי משרות והן למשרות בודדות ,וכן רשאית
היא לקבוע כללים ונוהל לבדיקות רפואיות לפי חוק זה.
מבחנים לפי סעיף זה לא יחייבו בבדיקת כשרו הרפואי של
)ב(
מי שעובר ממשרה בשירות המדינה שחוק זה אינו חל עליה ושנתקבל
אליה לפני יום כ"ה באלול תשט"ז ) 1בספטמבר (1956בלי שנבדק כשרו
הרפואי בשעת קבלתו או בסמוך לה ".
הוספת סעיף 39א

. 10

אחרי סעיף  39לחוק העיקרי יבוא:

'העסקה בתקופת
הנסיון

39א .מי שנתמלאו בו כל התנאים להעסקתו בשירות המדינה פרט להוצאת
כתב המינוי ,רשאי נציב השירות להרשות את העסקתו עד לגמר תקופת
הנסיון ".
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, 11

תיקון התוספת

בתוספת לחוק העיקרי ,במקום "כל משרה שלגביה נקבע בחיקוק שנושאה יתמנה על
. 12
ידי הממשלה" יבוא "כל משרה שלגביה נקבע בחיקוק שנושאה יתמנה על ידי הממשלה ,כל
עוד לא הועברה סמכות המינוי לאחר לפי כל דין".

תחילה

. 13

בסעיף  48לחוק העיקרי ,אחרי " "38יבוא "39א".

העיקרי.

)א(

תחילתו של סעיף  1היא ביום תחילתו של החוק

)ב(

תחילתם של הסעיפים  8, 5ו 9היא תשעה חדשים מיום פרסום חוק זה

לוי
ראש
זלמן
שניאור
נשיא המדינה

שזר

ברשומות.

אשכול
הממשלה

