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	 חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט - 1969 ותקנות לפיו

חוק	שירות	הציבור	)הגבלות	לאחר	פרישה(,	התשכ"ט	-	1969	1,
ותקנות	לפיו
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 

ראה את הערת מראי המקום, מעבר לדף.   1

מראי מקום; הוראות תחילה ומעבר בקשר 
לתיקוני החוק; וחריג לענין התפטרות 

)בהערה( 2 בדין מפוטר 

2 הגדרות   .1

איסור הייצוג בעניין שהיה בטיפול   .2
3 המייצג 

איסור הייצוג לפני מי שהיה כפוף    .3
3 למייצג 

איסור עבודה או טובת הנאה בעסקים   .4
3 שהיו בטיפולו של עובד הציבור 

4 קביעת איסורים אחרים  4א. 

סייג בפרישה משירות בצה"ל או   .5
4 במשטרה 

5א. הגבלות או איסורים נוספים על פורש 
שמילא תפקיד ברשות אכיפת חוק או 

4 איסוף מודיעין 

5ב. חובת דיווח על קבלת עבודה או טובת 
6 הנאה בעסק בתקופת ההגבלה 

5ג. בקשה למתן היתר לקבלת זכות   
או לפטור מהגבלה או מאיסור   
6 לפי סעיף 5א 

5ד. הסמכת ממונים על הגבלות   
לאחר פרישה, ואופן הפעלת   
6א סמכויותיהם 

6ב הגבלות בפרישה משירות בחוץ-לארץ   .6

6ב טובת הנאה בעסק מה היא   .7

6ב עבירה   .8

6ב עבירות חוץ   .9

6ב הגנה   .10

6ג ועדה למתן היתרים ופטורים   .11

6ג הרכב הועדה   .12

6ג שמיעת נציג השירות   .13

6ג שמירה על טוהר המידות שיקול מכריע   .14

14א. תנאים נוספים למתן היתר או פטור 
לפורש שמילא תפקיד ברשות אכיפת חוק 
6ד או איסוף מודיעין 

6ד סדרי הדין והנוהל   .15

6ה סמכויות ועדת חקירה   .16

6ה שינוי התוספות   .17

שינוי הסכום המירבי לגבי רכישת זכות   .18
6ה בתאגיד 

6ה שמירת דינים   .19

6ה ביצוע   .20

6ה הוראות מעבר   .21

6ו תוספת ראשונה )סעיף 1( 

תוספת שנייה )סעיפים 1, 5א)א(, 5ב)א(, 
6ו 5ד)א( ו-17( 

תקנות:

תקנות בדבר תחולת סעיף 4 לחוק  
6ז על חיילים ושוטרים 

תקנות בדבר הגבלות לאחר פרישה  
7 משירות במימשל צבאי 

תקנות סדרי דין ונוהל בפני הועדה  
8 למתן היתרים 

11 תקנות בדבר איסור ייצוג 

הפניות:

ראה את חוק-יסוד: חופש העיסוק,  א. 
בפרק 1.1 לקובץ;

להטלת מגבלות נוספות על מי שמבקש  ב. 
להיות סוכן לעניין ציוד צבאי, ראה 

את הוראת סעיף 16כ לחוק הפיקוח על 
מצרכים ושירותים, תשי"ח - 1957 )כפי 

שתוקן בתשל"ז(.
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