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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 576492-2483מספר פנימי: 

 /א'641-נספח מס' כ
 (2746/20)פ/

 

 

 2016–, התשע"ו(21' חוק שירותי הדת היהודיים )תיקון מס

 

 15, לפני סעיף 19711–בחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א .1 ד14הוספת סעיף 

 יבוא:

"הסדרת השימוש   

 במקווה טהרה

מקום מקורה  –בסעיף זה, "מקווה טהרה"  )א( ד.14

לצורכי בהחזקת מועצה דתית שמיועד לטבילה 

 טהרה או גיור.

מועצה דתית רשאית שלא להתקשר  )ב(      

בהסכם לשם שימוש במקווה טהרה, אף אם 

התקשרה בהסכם כאמור עם המדינה או עם רשות 

 מרשויותיה."

 תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו. .2 תחילה
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 .26; התשע"ה, עמ' 130"ח התשל"א, עמ' ס 1
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 א'/641-נספח מס' כ
 (2746/20)פ/

 

 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2016–(, התשע"ו21רותי הדת היהודיים )תיקון מס' הצעת חוק שיל
 

 

 הסתייגויות

 1לסעיף 

חברי הכנסת זהבה גלאון, אילן גילאון, עיסאווי פריג', מיכל ו, אלעזר שטרןו עליזה לביא חברי הכנסת

 :מציעים קבוצת מרצ( –רוזין ותמר זנדברג )להלן 

 סעיף קטן )ב(ד המוצע, במקום 14בסעיף  .1

לשם שימוש במקווה  ההתקשרה מועצה דתית בהסכם עם המדינה או עם רשות מרשויותי ")ב(

טהרה שלא בשעות הפעילות הרגילות, רשאית המועצה הדתית שלא להתקשר בהסכם בעל אופי 

 דומה עם אחר."

 

 לחלופין :

 שעות הפעילות הרגילות".בד)ב( המוצע, אחרי "במקווה טהרה" יבוא "שלא 14בסעיף 

 

 המוצע, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:ד 14בסעיף  .2

 ."יחול על אדם המשלם אגרה בעבור שירותי טבילה במקווהסעיף קטן )ב( לא  (ג")

 

 המוצע, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: ד14בסעיף  .3

כל דרישה במתן מענה לשאלות או ב, א תותנה בביצוע בדיקותטבילה במקווה טהרה ל (ג")

 ."אחרת העלולה לפגוע בצנעת הפרט של הטובלת

 

 המוצע, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: ד14בסעיף  .4

בנוגע ימנה, מבין עובדות משרדו, ממונה שתהיה אחראית לטיפול בפניות נשים השר  (ג")

 ."שימוש במקווה טהרהל
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לב, יחיאל -חברי הכנסת יצחק הרצוג, ציפי לבני, שלי יחימוביץ', סתיו שפיר, איציק שמולי, עמר בר

חיליק בר, עמיר פרץ, מרב מיכאלי, איתן כבל, מנואל טרכטנברג, אראל מרגלית, מיקי רוזנטל, רויטל 

איילת נחמיאס  סויד, יואל חסון, זוהיר בהלול, איתן ברושי, מיכל בירן, נחמן שי, קסניה סבטלובה,

 :מציעים מרצקבוצת ו קבוצת המחנה הציוני( –פארן )להלן -ורבין, יוסי יונה, איל בן ראובן ויעל כהן

 תימחק. –" והמילה "אף" מועצה , אחרי "מועצה" יבוא "שאינהד)ב( המוצע14בסעיף  .5

 

 המוצע, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: ד14בסעיף  .6

הפועלות ברשות שימוש הקהילות הדתיות השונות מקוואות טהרה ל קיםמועצה דתית ת (ג")

 ."המועצה הדתית נמצאת בתחום שיפוטהשהמקומית 

 

 

 2לסעיף 

 :ותמציעקבוצת המחנה הציוני וקבוצת מרצ 

במקום "תשעה חודשים מיום פרסומו" יבוא "לאחר שקבע השר בצו, באישור ועדת הפנים והגנת  .7

 כלל הקהילות היהודיות".הסביבה של הכנסת, כי הוקמו מקוואות לשימוש 

 

 לחלופין :

יבוא "לאחר שאישרה ועדת הפנים והגנת הסביבה של  במקום "תשעה חודשים מיום פרסומו"

הכנסת כי בכל מועצה דתית הנמצאת בתחום שיפוטה של רשות מקומית הוקמו מקוואות טהרה 

 לשימוש כל תושביה."

 

 :מציעים, קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני הכנסת יהודה גליק חבר

גרים להקמתם של מקוואות טהרה  שלאחריום יבוא " במקום "תשעה חודשים מיום פרסומו" .8

 שאינם מתגיירים באמצעות מערך הגיור הממלכתי."
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 בקשות רשות דיבור
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