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  ט' אייר תשפ"ב, 2022מאי   10
  

  לכבוד 

  פרופ' דניאל הרשקוביץ 
  נציב שירות המדינה 

  נציבות שירות המדינה 
  ירושלים 

  שלום רב, 

היועצת  בקשה לערוך בירור ביחס לפעילות מפלגתית ופוליטית של  הנדון: 

  המדינית לראש הממשלה 

ך  מתכבדים לפנות אלי  ו"), הרינ התנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר (להלן: "

  להלן: כ

קיים ראש הממשלה נפתלי בנט פגישה בביתו    29.4.2022כי ביום    1השבוע פורסם בתקשורת,  .1

לראש הממשלה   והיועצת המדינית  היועץ האסטרטגי אהרון שביב  נכחו  ברעננה, אשר בה 

 .  מאירשמרית 

על פי הפרסום, במסגרת הפגישה נידונו סוגיות פוליטיות מובהקות, ובהן עניינים הנוגעים   .2

זאת, בניגוד  .  עתידי  הממשלה ולניהול קמפיין בחירות לאסטרטגיה פוליטית פרטית של ראש  

גמור להוראות תקנון שירות המדינה (להלן: "התקשי"ר) הקובעות הגדרות ברורות למגבלות  

 החלות על פעילות פוליטית ומפלגתית של עובדי מדינה.  

, חל איסור נרחב על עובדי מדינה לעסוק בפעילות  לתקשי"ר  42.3משנה  -על פי הוראות פרק .3

ולאחר שעות העבודה.  ופוליטית, במסגרת תפקידם  נקבע ביחס    2מפלגתית  זה,  בפתח פרק 

 3להוראות הנוגעות לסיוג פעילות מפלגתית: 

יש " זה,  משנה  בפרק  הכלולות  ההוראות  של  אופיין  לאור 
הוראה   על  עובד  עבר  כן, אם  על  מילוין.  על  במיוחד  להקפיד 

וללא   מיד  לבוא,  האחראי  על  אלה,  דיחוי,  מהוראות  כל 
ההליכים  בעניין  המדינה  שירות  נציבות  עם  בדברים 

 ד." משמעתיים שיש לנקוט נגד אותו עובה

 
  הארץישת רע"ם כמטרה" מיכאל האוזר טוב "בנט דן עם יועציו בתרחישי הקדמת הבחירות; מסמן את פר 1
)9.5.2022( -https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium

1.10787887?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native. 
 ינה. לתקנון שירות המד  42.3משנה -הוראות פרק 2
  לתקנון שירות המדינה.   42.301סעיף  3
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סעיף   .4 פי  על  מכן,  חלים    02.533יתרה  הנבחר  לשכת  עובדי  על  אף    סייגים אותם  לתקשי"ר 

למגבלות  ו פעילות מפלגתית    –מפלגתית  פעילות  בכל הנוגע  עליהם איסור לעסוק בכל  וחל 

 ה.  מהותית וישיר

מבוססות על התפיסה היסודית והעקרונית כי עובדי המדינה מהווים  בתקשי"ר  הוראות אלו   .5

ללא    נאמן של הציבור, ועליהם לפעול ולקבל החלטות על בסיס שיקולים מקצועיים בלבד,

השירות   של  ויציבותו  מקצועיותו  על  לשמירה  רבה  חשיבות  אלו  להוראות  פנים.  משוא 

 . ל אמון הציבור בוהציבורי בישראל, ולהגנה ע

בבסיס   .6 שעומדת  התכלית  משמעית.  אתית  בשאלה  רק  המדובר  אין  כי  לציין,  המקום  זה 

האיסור על עבודות פוליטיות של בכירים בשירות הציבורי מטרתה לשמור על טוהר המידות  

בשירות הציבורי ועל שליחי הציבור עצמם. הערבוב בין עובדי מדינה לפעולות פוליטיות הוא  

 א כחל וסרק. בעייתי ויש להבהיר זאת לל 

בירור ובדיקה ביחס  לפעול לשם  לאור כל האמור, אנו קוראים לך לפעול ללא דיחוי על מנת   .7

נקוט בצעדים המשמעתיים הנדרשים , ובמידת הצורך ל לטענות בדבר העבירה המשמעתית

 על פי הוראות תקנון השירות המדינה.  

 המהירה נודה.תשובתך לאור החשיבות בעניין זה, ל  .8

  

  בכבוד רב, 

  

 

  הידי נגב, עו"ד 
  מנהל מחלקת מדיניות וחקיקה

  נתאי סוויד 
  רכז מחלקת מדיניות וחקיקה


