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תקנות העדות הדתיות )ארגונן( )העדה הדרוזית( )תיקון(, התשפ"א-2021

הפקודה(,   - )להלן  )ארגונן(1  הדתיות  העדות  לפקודת   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שהועברה אליי2, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות העדות הדתיות )ארגונן( )העדה הדרוזית(, התשנ"ו-31995 )להלן - התקנות   .1
העיקריות(, אחרי תקנה 10 יבוא: 

"מתן הוראות 
פרטניות

פרטניות  הוראות  הדתית  למועצה  לתת  רשאי  השר  10א. 
אלה  תקנות  לפי  המועצה  לניהול  הנוגעים  בעניינים 

ובכפוף לכל דין."

במקום תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"דרכי מינוי 
עובדים ובעלי 

תפקידים במועצה 
הדתית

המועצה הדתית תמנה גזבר, מבקר פנים, יועץ משפטי  )א(   .11
ומהנדס, ואם לא מינתה בעלי תפקידים כאלה או מחליף 
לבעל תפקיד כאמור שהתפנה מקומו, בתוך פרק זמן סביר - 
ימנה אותו השר; על אף האמור בתקנה זו, היועץ המשפטי 

והמבקר יכול שלא יהיו עובדי המועצה.

מנהל  הדתית  למועצה  ימנה  המועצה  ראש  יושב  )ב( 
כללי; לא ימנה יושב ראש המועצה מנהל כללי אלא את 
המועצה,  ראש  יושב  הם  שחבריה  כשירות,  שוועדת  מי 
נציג שימנה השר מקרב עובדי משרדו והיועץ המשפטי של 

המועצה, אישרה את כשירותו והתאמתו לתפקיד.

עובדים  למנות  רשאי  הדתית  המועצה  ראש  יושב  )ג( 
שאינם מפורטים בתקנת משנה )א( למשרות שיש לגביהן 

הקצבה בתקציב המאושר ולתקן כוח האדם במסגרתו.

לרבות  הדתית,  במועצה  עובד  יועסק  ולא  יתמנה  לא  )ד( 
למשרות המנויות בתקנת משנה )א(, למעט המנהל הכללי, 
שהוא  מי  או  הדתית  המועצה  ראש  שיושב  לאחר  אלא 
המכרז  דרכי  בפומבי;  המשרה  על  הכריז  לכך  הסמיך 
ופרטיו, וכן משרות וסוגי משרות שעליהם לא תחול חובת 
מכרז, יהיו לפי האמור בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת 
ובשינויים  המחויבים  בשינויים  התש"ם-41979,  עובדים(, 

אלה:

בתקנה 2)ב( -  )1(

פסקאות )1( ו–)2( - לא ייקראו; )א( 

במקום פסקה )3( יקראו:  )ב( 

הדתית,  המועצה  ראש  יושב  ")3( עוזר 
הדתית  המועצה  ראש  יושב  לשכת  מנהל 

ונהג יושב ראש המועצה הדתית;";

הוספת תקנה 10א

החלפת תקנה 11

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1267.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 2194.  2

ק"ת התשנ"ו, עמ' 127; התשס"ט, עמ' 414.  3
ק"ת התש"ם, עמ' 662.  4
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תקנות 34 עד 36 - לא ייקראו.  )2(

בחינה  ועדת  לגבי  )ד(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ה( 
למשרות המנויות בתקנת משנה )א( יחולו הוראות אלה: 

ראש  יושב  יהיו  שחבריה  בחינה  ועדת  תוקם   )1(
המועצה הדתית או נציגו מקרב חברי ההנהלה, והוא 
ישמש יושב ראש ועדת הבחינה, המנהל הכללי של 
עובדי  מקרב  שימונה  השר  ונציג  הדתית  המועצה 

משרדו;

משקיף  יהיה  המועצה  של  המשפטי  היועץ   )2(
שעניינן  בישיבות  למעט  הבחינה,  ועדת  בישיבות 

מינוי היועץ המשפטי של המועצה; 

החלטת ועדת הבחינה תובא לאישור המועצה;  )3(

לא תמנה המועצה אדם שעליה למנותו למשרה   )4(
אם  אלא  )א(  משנה  בתקנת  המנויות  מהמשרות 
והתאמתו  כשירותו  את  אישרה  הבחינה  ועדת  כן 

לתפקיד.

חובת  תחול  לא  )ד(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ו( 
המכרז על משרה של אנשי דת לפי בקשת המועצה הדתית 
ובאישור השר ובכפוף לתנאים ולסייגים שייכללו באישור.

על בעלי תפקידים ועובדים שתמנה המועצה הדתית  )ז( 
לפי תקנה זו יחול סימן ב' בפרק התשיעי לפקודת העיריות5,  

למעט סעיף 181, בשינויים המחויבים."

אחרי תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא:  .3

יפוטר "פיטורי עובדים לא  11)א(  תקנה  לפי  שהתמנה  תפקיד  בעל  )א(  11א. 
ובאישור  הדתית  המועצה  ראש  יושב  המלצת  לפי  אלא 
המועצה, בישיבה שזומנה כדי לדון בהעברה מכהונה של 
ולאחר  אחר,  נושא  כל  בה  נדון  ושלא  כאמור  תפקיד  בעל 
שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורין 
יידון באותה ישיבה; לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו 
של בעל תפקיד כאמור אלא לאחר שניתנה לו זכות לשאת 

לפני המועצה את דברו בעניין הפיטורין.

שמונו  ועובדים  11)ב(  תקנה  לפי  שמונה  כללי  מנהל  )ב( 
הדתית  המועצה  ראש  יושב  רשאי  11ד)1()ב(,  תקנה  לפי 

לפטרם.

המנויים  מהעובדים  שאינו  הדתית  המועצה  עובד  )ג( 
פיטורים  ועדת  לפטרו  רשאית  ו–)ב(,  )א(  משנה  בתקנות 
גזבר  הדתית,  המועצה  של  הכללי  המנהל  הם  שחבריה 

המועצה הדתית והיועץ המשפטי של המועצה הדתית."

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  5

הוספת תקנה 11א
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במקום תקנה 12 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"תקציב המועצה 
וחשבונותיה

סימנים א', ב' ו–ג' בפרק האחד עשר לפקודת העיריות, למעט   .12
סעיף 206)ב1(, תקנות הרשויות המקומיות )הכנת תקציבים(, 
)הנהלת  המקומיות  הרשויות  תקנות  התשל"א-61971, 
המקומיות  הרשויות  ותקנות  התשמ"ח-71988,  חשבונות(, 
)תשלומים בעד ביקורת חשבונות(, התשנ"ד-81994, יחולו 
זה:  ובשינוי  המחויבים  בשינויים  הדתית,  המועצה  על 
על  "הממונה  או  "הממונה"  "השר",  במקום  מקום,  בכל 

החשבונות" יקראו "השר או מי שהוא הסמיך לכך"."

אחרי תקנה 12 לתקנות העיקריות יבוא:  .5

"נכסי המועצה 
ועסקיה

 203  ,200  ,199  ,196  ,195 וסעיפים  העשירי  בפרק  א'  סימן  12א. 
)שמירת  העיריות  תקנות  העיריות,  לפקודת  ו–203א 
תקנות  התשכ"א-91961,  כספי(,  ערך  בעלי  טפסים 
במקרקעין(,  זכויות  פנקסי  )ניהול  המקומיות  הרשויות 
ניהול  רכישות,  )הסדר  העיריות  ותקנות  התשכ"ז-101967, 
מחסנים, רישום וניהול טובין(, התשנ"ח-111998, יחולו על 
בכל  זה:  ובשינוי  המחויבים  בשינויים  הדתית,  המועצה 
מי  או  "השר  יקראו  "הממונה"  או  "השר"  במקום  מקום, 

שהוא הסמיך לכך".

הוראות חוזים ומכרזים יחולו  המועצה  של  עסקאות  או  חוזים  על  )א(  12ב. 
סעיפים 122 ו–122א לפקודת העיריות, בשינויים המחויבים.

לא תתקשר המועצה הדתית בחוזה להעברת מקרקעין  )ב( 
או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא לפי מכרז 
פומבי; הדרכים והכללים לעריכת המכרז, וכן סוגי החוזים 
בלא  בהם  להתקשר  רשאית  תהיה  הדתית  שהמועצה 
מכרז פומבי או בלא מכרז בכלל, יהיו לפי האמור בתקנות 
העיריות )מכרזים(, התשמ"ח-121987, בשינויים המחויבים 
ו"יושב  "הועדה"  ההגדרות  במקום   ,1 בתקנה  זה:  ובשינוי 

ראש הועדה" יקראו: 

""הוועדה" - ועדה שחבריה הם המנהל הכללי של 
המועצה הדתית, והוא יהיה היושב ראש, גזבר 
המועצה הדתית והיועץ המשפטי של המועצה 

הדתית;".

מטרה הלוואות וערבויות לכל  אדם  מכל  כספים  ללוות  רשאית  המועצה  12ג. 
שאישר השר וזאת בכפוף לקבלת אישור השר ולפי התנאים 

שבאישור.

החלפת תקנה 12

הוספת תקנות 12א 
עד 12ה 

ק"ת התשל"א, עמ' 290.  6

ק"ת התשמ"ח, עמ' 764.  7
ק"ת התשנ"ד, עמ' 1081.  8

ק"ת התשכ"א, עמ' 1545.  9
ק"ת התשכ"ז, עמ' 2044.  10

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1153.  11

ק"ת התשמ"ח, עמ' 229.  12
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ציבור תמיכות במוסדות  לתמוך  רשאית  הדתית  המועצה  )א(  12ד. 
הפועלים למטרות הנמצאות בגדרי סמכותה של המועצה 
הדתית לפי תקנה 10, לפי תקציבה ולפי מבחנים שוויוניים 

שעליהם תחליט המועצה הדתית.

במוסדות  תמיכה  לצורך  הדתית  המועצה  הוצאות  )ב( 
ציבור ייכללו בתקציבה השנתי.

המועצה הדתית תקבע, באישור השר ובכפוף לתקנה  )ג( 
10)ב(, נוהל שלפיו יוגשו ויידונו בקשות של מוסדות ציבור 

לקבלת תמיכה מתקציב המועצה הדתית.

לא יוצא סכום שנכלל בתקציב המועצה הדתית לצורך  )ד( 
תמיכה במוסד ציבור אלא אם כן מוסד הציבור מקיים את 

הוראות הנוהל ובמידה המתיישבת עם המבחנים.

לאצול אצילת סמכויות המועצה,  באישור  רשאי,  המועצה  ראש  יושב  12ה. 
מתפקידיו וסמכויותיו לסגן יושב ראש המועצה או לחבר 
לעניין  או  כלל  דרך  והכול  המועצה  לעובד  או  הנהלה 
מסוים או לסוג עניינים מסוים; מילוי התפקידים והשימוש 

בסמכויות כאמור לא יהיו כרוכים בתשלום שכר."

אלה,  לתקנות   2 בתקנה  כנוסחה  העיקריות  לתקנות  11)ו(  בתקנה  האמור  אף  על   .6
לתקנות  11)ב(  תקנה  תחול  אלה  תקנות  של  תחילתן  ערב  שמונו  תפקידים  בעלי  על 

העיקריות כנוסחה ערב התחילה, וזאת כל עוד הם משמשים באותו תפקיד.

תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.  .7
כ"ו בניסן התשפ"א )8 באפריל 2021(

)חמ 3-2507(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

הוראת מעבר

תחילה
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