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המועצה רשאית לייפות את כוחם של שניים או יותר מחבריה לחתום בשם המרכז  )ד( 
על מסמכים ולבצע פעולות משפטיות אחרות לשם העברת נכסיה, התחייבויותיה, 

חובותיה ופעילותה של העמותה למרכז, והכל בכפוף לכל סייג שבייפוי הכוח  

אישר רשם העמותות את סיום הליכי הפירוק מרצון של העמותה, לאחר שקיבל  )ה( 
לידיו את הדין וחשבון על הפירוק ואת אישורו בידי האסיפה הכללית כאמור בסעיף 

קטן )ב(, יפרסם על כך הודעה ברשומות 

מי שהיה עובד העמותה ערב יום התחילה, לרבות המנהל הכללי של )ו(  )1(
העמותה )בסעיף קטן זה - המנהל המכהן(, יהיה לעובד המרכז החל ביום פרסום 

הודעה לפי סעיף קטן )ה(  

על אף האמור בכל דין, עובד העמותה שעבר כאמור בפסקה )1( )בסעיף קטן   )2(
זה - עובד עובר( לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל המעבר 

כל הזכויות שהיו לעובד עובר ערב יום התחילה יישמרו לו ויראו אותן   )3(
כזכויות הנובעות מעבודתו במרכז, וכל שינוי בשכרו או בתנאי העסקתו של 
עובד עובר לאחר שהיה לעובד המרכז ייעשה בכפוף להוראות כל דין ולהוראות 
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על המנהל המכהן יחולו ההוראות החלות על המנהל הכללי לפי חוק זה,   )4(
למעט הוראות סעיף 17 

מבין חברי המועצה הראשונה שימונו לפי סעיף 6)7(, יהיה חבר אחד מבין מי  )ז( 
שהיו ערב יום התחילה חברי הוועד של העמותה, ובלבד שאינו חבר או נושא משרה 

בתאגיד שנציגיו ימונו לפי סעיף 6)6( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   8

חוקשירותהמדינה)מינויים()תיקוןמס'15(,התשע"א-2010*

12, 1 תיקון סעיף 12 בחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 
הסיפה החל במילים "אולם משנתפנתה" - תימחק 

בסעיף 23 לחוק העיקרי, הקטע החל במילים "אולם משנתפנתה" עד המילים "שלושה 2 תיקון סעיף 23
חדשים;" - יימחק 

אחרי סעיף 23 לחוק העיקרי יבוא:3 הוספת סעיף 23א

 "הטלת תפקיד
באופן זמני

בסעיף זה, "נושא משרה" - מי שנתמנה לפי סעיפים 12 23א  )א( 
או 23, או עובד מדינה שנתונה לו סמכות על פי חוק, שעליו 

להפעילה בעצמו  

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"א )18 באוקטובר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 390, מיום ח' בסיוון התשס"ח )11 ביוני 2008(, עמ' 622 

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשס"ט, עמ' 87   1

המועצה רשאית לייפות את כוחם של שניים או יותר מחבריה לחתום בשם המרכז  )ד( 
על מסמכים ולבצע פעולות משפטיות אחרות לשם העברת נכסיה, התחייבויותיה, 

חובותיה ופעילותה של העמותה למרכז, והכל בכפוף לכל סייג שבייפוי הכוח  

אישר רשם העמותות את סיום הליכי הפירוק מרצון של העמותה, לאחר שקיבל  )ה( 
לידיו את הדין וחשבון על הפירוק ואת אישורו בידי האסיפה הכללית כאמור בסעיף 

קטן )ב(, יפרסם על כך הודעה ברשומות 

מי שהיה עובד העמותה ערב יום התחילה, לרבות המנהל הכללי של )ו(  )1(
העמותה )בסעיף קטן זה - המנהל המכהן(, יהיה לעובד המרכז החל ביום פרסום 

הודעה לפי סעיף קטן )ה(  

על אף האמור בכל דין, עובד העמותה שעבר כאמור בפסקה )1( )בסעיף קטן   )2(
זה - עובד עובר( לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל המעבר 

כל הזכויות שהיו לעובד עובר ערב יום התחילה יישמרו לו ויראו אותן   )3(
כזכויות הנובעות מעבודתו במרכז, וכל שינוי בשכרו או בתנאי העסקתו של 
עובד עובר לאחר שהיה לעובד המרכז ייעשה בכפוף להוראות כל דין ולהוראות 
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על המנהל המכהן יחולו ההוראות החלות על המנהל הכללי לפי חוק זה,   )4(
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מבין חברי המועצה הראשונה שימונו לפי סעיף 6)7(, יהיה חבר אחד מבין מי  )ז( 
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ראש הממשלה
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שרת התרבות והספורט
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חוקשירותהמדינה)מינויים()תיקוןמס'15(,התשע"א-2010*

 1 ,12 בחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 
הסיפה החל במילים "אולם משנתפנתה" - תימחק 

תיקון סעיף 12

בסעיף 23 לחוק העיקרי, הקטע החל במילים "אולם משנתפנתה" עד המילים "שלושה 2 
חדשים;" - יימחק 

תיקון סעיף 23

הוספת סעיף 23אאחרי סעיף 23 לחוק העיקרי יבוא:3 

 "הטלת תפקיד
באופן זמני

בסעיף זה, "נושא משרה" - מי שנתמנה לפי סעיפים 12 23א  )א( 
או 23, או עובד מדינה שנתונה לו סמכות על פי חוק, שעליו 

להפעילה בעצמו  
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ממנו  נבצר  או  משרה  נושא  של  משרתו  נתפנתה  )ב( 
להשתמש בסמכותו או למלא את תפקידו, רשאי השר שעם 
משרדו נמנית המשרה )בסעיף זה - השר(, בהתייעצות עם 
נציב השירות, להטיל על עובד מדינה אחר למלא את התפקיד, 

לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים 

השר רשאי, לאחר התייעצות עם נציב השירות, להאריך  )ג( 
את התקופה האמורה בסעיף קטן )ב( בתקופות נוספות, ובלבד 
שסך כל תקופת הטלת התפקיד באופן זמני לא תעלה על 
שישה חודשים; ואולם רשאי השר, בהסכמת נציב השירות 
והיועץ המשפטי לממשלה, להודיע לממשלה על הארכת 
תקופת הטלת התפקיד באופן זמני מעבר לשישה חודשים 
כאמור, בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, וכל עוד 

מתקיימות נסיבות מיוחדות כאמור  

היה נושא משרה מנוע מלעסוק בעניין מסוים במסגרת  )ד( 
השירות,  נציב  עם  התייעצות  לאחר  השר,  רשאי  תפקידו, 
להטיל על עובד מדינה אחר למלא את התפקיד באותו עניין 

עד שתוסר המניעה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
                יושב ראש הכנסת

חוקעזרהמשפטיתביןמדינות)תיקוןמס'7(,התשע"א-2010*

בסעיף 1  תיקון סעיף 39 העיקרי(,  החוק   - )להלן  התשנ"ח-1998  1  מדינות,  בין  משפטית  עזרה  בחוק 
39)ג(, בסופו יבוא "ואולם רשאית הרשות המוסמכת שלא לדרוש התחייבויות כאמור, 

מנימוקים מיוחדים שיירשמו" 

בסעיף 42 לחוק העיקרי, אחרי "לקבוע" יבוא "לאחר שפסק הדין שבו ניתן צו החילוט 2 תיקון סעיף 42
בישראל היה לחלוט" 

בסעיף 43 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם רשאי שר המשפטים שלא לדרוש התחייבות 3 תיקון סעיף 43
כאמור, מנימוקים מיוחדים שיירשמו" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"א )18 באוקטובר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 525, מיום כ"ג בתמוז התש"ע )5 ביולי 2010(, עמ' 1244 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 356; התשס"ט, עמ' 66   1
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