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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

 הצעת חוק שירותי הדת היהודיים )תיקון מס' 21( )הסדרת השימוש במקווה טהרה(, 
התשע"ו–2016 *

בחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א–1971 1, לפני סעיף 15 יבוא:1.הוספת סעיף 14ד
"הסדרת השימוש 

במקווה טהרה
בסעיף זה, "מקווה טהרה" – מקום מקורה בהחזקת מועצה 14ד  )א( 

דתית שמיועד לטבילה לצורכי טהרה או גיור 

מועצה דתית רשאית שלא להתקשר בהסכם לשם שימוש  )ב( 
במקווה טהרה, אף אם התקשרה בהסכם כאמור עם המדינה או 

עם רשות מרשויותיה "
תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו 2.תחילה

כיום לא מוסדר בחקיקה נושא מתן שירותי טבילה 
מוצע  לפיכך,  טהרה   במקוואות  בגיור  העוסקים  לגופים 
להתקשר  שלא  רשאית  תהיה  דתית  מועצה  כי  לקבוע 
התקשרה  אם  אף  טהרה,  במקווה  שימוש  לשם  בהסכם 
מרשויותיה   רשות  עם  או  המדינה  עם  כאמור  בהסכם 
בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה בוועדת הפנים 
והגנת הסביבה של הכנסת הובהר כי הקביעה האמורה 
בעבור  אגרה  שמשלמים  וטובלות  טובלים  על  תחול  לא 

שירותי הטבילה 

שעלה  הקושי  על  מענה  לתת  כדי  כי  יצוין  עוד 
 5875/10 בעע"מ  העליון  המשפט  בית  של  דינו  בפסק 
שבע באר  הדתית  המועצה  נ'  המסורתית   התנועה 

עד  )שניים  מקוואות  כמה  יוקמו   ,)11.2.2016 ביום  )ניתן 
לארץ  היהודית  הסוכנות  באמצעות  מקוואות(  ארבעה 
הגיור  מערך  באמצעות  מתגיירים  שאינם  לגרים  ישראל 

הממלכתי  

כדי לאפשר היערכות ליישומו של התיקון המוצע, 
מיום  חודשים  תשעה  תהיה  תחילתו  כי  לקבוע  מוצע 
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