
 
 
 
 

 
 
 

 

 6102-ז"תשע, (הצהרת הון)חוק שירות הציבור 

 

 דיני עבודה :תחום יומי        .422112411 :יום                                          42 :גליון מס

       כוכבה גבזה חרסד "עו :כתיבה                                                          

 

 "(.החוק:"להלן) //10-ז"תשע, (הצהרת הון)הציבור  אושר בכנסת חוק שירות //110//71ביום 

עובדי מדינה בשתי , סגני שרים, החובה להגיש הצהרת הון לשריםהתייחסה , עד לכינון החוק

 .ל חברה ממשלתית"ראש רשות מקומית וסגנו ומנכ, הדרגות העליונות של כל סולם דירוג

חיילים , שוטרים לרבות על בכירים נוספים בשירות הציבורימטרת החוק להרחיב ולהחיל חובה זו 

 .עובדים בכירים ברשויות המקומיותכן ו, (י המשפטתיקון לחוק בת) שופטים, וסוהרים בכירים

 ?הם העובדים המחוייבים בהגשת הצהרת הון מקרב עובדי הרשויות המקומיות מי

 :התוספת הראשונה לחוק קובעת כי העובדים הבאים יחובו בהגשת הצהרת הון על פיו

 המנהל הכללי; 

 המזכיר; 

 מהנדס הרשות; 

 היועץ המשפטי; 

 הגזבר; 

 אגף או גוף אחר , ראש מינהל"לצורך תחולת החוק מוגדר מנהל מחלקה כ -מנהל מחלקה

והוא הגורם הבכיר המופקד על ענייני , תושבים לפחות 10,000ברשות מקומית שבתחומה 

 ;"רישוי עסקים או פיקוח על הבנייה באותה רשות מקומית, גבייה

 תקנות העיריות ל( 3()ב)1' התוספת הראשונה לחוק מפנה לס: עוזר ראש רשות מקומית

נוהל קבלת )לצו המועצות המקומיות ( 1()א)1' ס1711/-ם"תש, (מכרזים לקבלת עובדים)

סעיפים אלה מתייחסים לבעלי  יש לשם לב בעניין זה כי. 177/-ז"תשל, (עובדים לעבודה

אולם החוק האמור מחייב רק עוזר ראש רשות מקומית בהגשת , משרת אמון אישי

 .הצהרת הון כאמור

 פנים רשאי להוסיף על רשימת בעלי התפקידים ברשויות המקומיותשר ה. 

 :החובה להגיש הצהרת הון

 10 תוך וזאת מחוייבים בעלי התפקידים דלעיל בהגשת הצהרת הון, החוק תליהחל ממועד תח

יום מתום הכהונה  10וכן  בעת שינו בתוכן ההצהרה1שנים /מדי , ימים מתחילת כהונתם בתפקיד

מסור למפקח את רשימת בעלי וראש הרשות המקומית הוא שי, למפקחההגשה תהיה . בתפקיד

 .התפקידים הרלוונטיים

 .ספת השניה לחוקההצהרה תוגש בנוסח המפורט בתו

 .הפרת החובה להגיש הצהרת הון מהווה עברת משמעת

יגישו הצהרת הון , הנים ביום התחילהבעלי תפקידים המכ. 10/7לאפריל  /ולת החוק הנה מיום תח

שכן בכל הנוגע , לא תוגש רטרואקטיבית הצהרת ההון. 10/7 ליוני 30)יום ממועד התחולה  10תוך 

( ב)/1סעיף )ונה באותו יום להצהרת ההון יראו את מי שמכהן בתפקידו ביום התחולה כאילו מ
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