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קובץ התקנות 9519, י"ז באב התשפ"א, 26.7.2021  3820

צו המועצות המקומיות )שירות העובדים( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף  סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, ובאישור2 ועדת הפנים 
והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בצו המועצות המקומיות )שירות העובדים(, התשכ"ב-31962 )להלן - הצו העיקרי(,   .1
סעיפים 8 עד 14 - בטלים.

סעיפים 17 עד 24 לצו העיקרי - בטלים.  .2
בסעיף 26 לצו העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .3

")ב( ראש מינהל השירות רשאי לדרוש ביטול מינוי שנעשה בניגוד לתקנות העיריות 
המועצות  לצו  או  התש"ם-41979,  המקומיות(,  ברשויות  עובדים  לקבלת  )מכרזים 

המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז-51977."

סעיף 28 לצו העיקרי - בטל.  .4
בסעיף 29 לצו העיקרי, במקום "על אף האמור בצו זה" יבוא "על אף האמור בתקנות   .5

העיריות )מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות(, התש"ם-1979".

בסעיף 32 לצו העיקרי, פסקה )2( - תימחק.  .6
צו זה לא יחול על הליכי מכרז שפורסם כדין לפני יום תחילתן של תקנות העיריות   .7

)מכרזים לקבלת עובדים( )תיקון(, התשפ"א-62021.

י' באב התשפ"א )19 ביולי 2021(
)חמ 3-4788(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

צו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה( )תיקון(, 
התשפ"א-2021

בתוקף  סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, ובאישור2 ועדת הפנים 
והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז-31977 )להלן - הצו   .1
העיקרי(, בסעיף 1, ההגדרות "תקן", "מבחן", "רב אזורי" ו"רב יישוב" - יימחקו.

סעיפים 2 עד 105 לצו העיקרי - בטלים.  .2
בסעיף 109 לצו העיקרי, פסקה )2( - תימחק.   .3

התוספת לצו העיקרי - בטלה.  .4

 ביטול סעיפים 
8 עד 14

 ביטול סעיפים 
17 עד 24

תיקון סעיף 26

ביטול סעיף 28

תיקון סעיף 29

תיקון סעיף 32

סייג לתחולה

תיקון סעיף 1

 ביטול סעיפים 
2 עד 105

תיקון סעיף 109

ביטול התוספת

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ד, עמ' 122; התשע"ב, עמ' 136.  1

במסגרת אישור הוועדה האמורה לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( )תיקון(, התשפ"א-2021.  2
ק"ת התשל"ז, עמ' 1832; התשע"ז, עמ' 402.  3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ד, עמ' 122; התשע"ב, עמ' 136.  1

במסגרת אישור הוועדה האמורה לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( )תיקון(, התשפ"א-2021.  2
ק"ת התשכ"ב, עמ' 2562; התשע"ד, עמ' 956.  3

ק"ת התש"ם, עמ' 662; התשפ"א, עמ' 1408.  4
ק"ת התשל"ז, עמ' 1832.  5

ק"ת התשפ"א, עמ' 1408 )3085(.  6
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3821 קובץ התקנות 9519, י"ז באב התשפ"א, 26.7.2021 

תקנות  של  תחילתן  יום  לפני  כדין  שפורסם  פומבי  מכרז  הליכי  על  יחול  לא  זה  צו   .5
העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( )תיקון(, התשפ"א-42021.

י' באב התשפ"א )19 ביולי 2021(
)חמ 3-1218-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף  סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-21958, בסעיף 132ב)ג(, אחרי "צו   .1
המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז-1977" יבוא "והוראות 

תקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות(, התש"ם-31979".

על אף האמור בצו זה, על מכרזים למינוי עובדים לוועד מקומי שפורסמו ערב תחילתו   .2
לעבודה(,  עובדים  קבלת  )נוהל  המקומיות  המועצות  צו  הוראות  יחולו  זה,  צו  של 
התשל"ז-41977, כנוסחו ערב פרסומו של צו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים 

לעבודה( )תיקון(, התשפ"א-52021, בלבד.

י' באב התשפ"א )19 ביולי 2021(
)חמ 3-136-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

סייג לתחולה

תיקון סעיף 132ב

הוראת מעבר

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ד, עמ' 122; התשע"ב, עמ' 136.  1

ק"ת התשי"ח, עמ' 979; התש"ף, עמ' 2139.  2
ק"ת התש"ם, עמ' 662; התשפ"א, עמ' 1408.  3

ק"ת התשל"ז, עמ' 1832.  4
ק"ת התשפ"א, עמ' 3820.  5

ק"ת התשפ"א, עמ' 1408 )3085(.  4
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