
. מס'2),תשל"ח1978 היהודיים(תיקון הדת חוקשירותי
סעיפים תשל"א11971הוספת משולב], [נוסח היהודיים הדת שירותי לחוק 13 בסעיף האמור ,1

יבוא: ולפניו "15" יסומן העיקרי), החוק  (להלן
הדינים "החלת

המדינה שירוו/ של
עובדי על
המועצות

התיי לאחר הפנים, ושר האוצר שר בהסכמת הדתות, שר (א) , 13

העובדים של ביותר הגדול המספר את המייצג העובדים ארגון עם עצות
של והרווחה העבודה ועדת וכאישור העובדים) ארגון  (להלן כמדינה
תשי"ט (מינויים), המדינה שירות חוק הוראות כי להורות רשאי הכנסת,
המועצות, עובדי על מקצתן, או כולן יחולו, פיו, על והתקנות ,21959
בשי וכן המועצות למבנה ההוראות להתאמת דרושים הנראים בשינויים
הוראה בהוראה; יפורטו אלה שינויים ההחלה; עקב דרושים הנראים נויים
נתינתה לפני לעבודה שנתקבל מי לגבי אף שתחול יכול זה קטן מעיף לפי

ההוראה. תחילת ביום המועצה בשירות ונמצא

התייעצות לאחר הפנים, ושר האוצר שר בהסכמת הדתות, שר (ב)
רשאי הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת ובאישור העובדים ארגון עם
תש"ל משולב], ננוסח (גמלאות) המדינה שירות חוק הוראות כי להורות
ועל המועצות עובדי על מקצתן, או כולן יחולו, פיו, על והתקנות ,31970
המועצות למכנה ההוראות להתאמת דרושים הנראים בשינויים שאיריהם,
בהוראה? יפורטו אלה שינויים ההחלה? עקב דרושים הנראים בשינויים וכן
נתינתה. לפני שפרש מי לגבי אף שתחול יכול זה קטן סעיף לפי הוראה

ובאישור העובדים ארגון עם התייעצות לאחר הממשלה, (ג)
שירות חוק הוראות כי להורות רשאית הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת
או כולן יחולו, פיו, על והתקנות ,4 תשכ"ג1963 (משמעת), המדינה
ההור להתאמת דרושים הנראים בשינויים המועצות, עובדי על מקצתן,
ובלבד ההחלה, עקב דרושים הנראים בשינויים וכן המועצות למבנה אות
יתייעץ חוק, לאותו 3 בסעיף כאמור הדין, בית חברי את למנות שבבואו
יפורטו השינויים האוצר; שר עם במקום הדתות שר עם המשפטים שר

בהוראה.

כלל על ויחולו ברשומות, יפורסמו זה סעיף לפי הוראות (ד)
המועצות.

ראש של גימלאות
וסגניו מועצה

(גימלאות המקומיות הרשויות חוק יחול וסגניו מועצה ראש על . 14
אלה: בשינויים ,5 תשל"ז1977 וסגניו), רשות לראש

כך: בו נאמר כאילו ייקרא 1 סעיף (1)
 זה בחוק .1"

דתית; מועצה  "רשות"

תשל"ה, ,1181 פורסמובה"ח הסבר ודברי החוק הצעת ;(1978 במרס 20) תשל"ח בי באדר י"א ביום בכנסת נתקבל *
.284 עמ'

.75 עמ' תשל"ג, ;130 עמ' תשל"א, ס"ח 1
.86 עמ' תשי"ט, ס"ח 2
.65 עמ' תש"ל, ס"ח 3

.50 תשכ"ג,עמ' ס"ח 4
.77 עמ' תשל"ז, ס"ח 5



בשכר דתית מועצה ראש סגני לרבות  רשות" "ראש
שקבע תפקידים, הממלאים או סוגים, עם הנמנים
של והרווחה העבודה ועדת באישור בצו הדתות שר

הכנסת";

קרי המקומית" הרשות "מקופת במקום ,2 בסעיף (2)
הדתית"; המועצה "מקופת

"וכן במלים המתחילה הסיפה במקום ,(4)3 כסעיף (3)
שירות כהונה, תקופות לצרף מותר "וכן קרי לצרף" מותר
או כנשיא או קהילה ועד של ראש כיושב בשכר ועבודה
שלדעת מואגד, בלתי או מואגד אדם, כני חכר של ראש כיושב
לפני הרשות של בתחומה רשות תפקידי מילא הדתות שר

שייקבעו"; בתנאים והכל הקמתה,

יחול; לא (7) 3 סעיף (4)

"מהרשות"; קרי המקומית" "מהרשות במקום ,5 בסעיף (5)
יחול; לא 8 סעיף (6)

שר בידי יהיו 9 סעיף שלפי הפנים שר סמכויות (7)
". הדתות

מועצה ראש כסגן או מועצה כראש לכהן שחדל מי על יחול העיקרי לחוק 14 .סעיף 2
שאיריו. ועל זה חוק של פרסומו אחרי

תחולה

קציר אפרים
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

אבוחצירא אהרן
הדתות שר



ירושלים הממשלה, בדפוס נדפס


