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 עדות דתיות

 1971-חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, תשל"א

 רבדים בחקיקה

 תוכן ענינים
2 Go 1סעיף  הקמת מועצה  דתית  
2 Go 2סעיף  מספר חברי  המועצה  
2 Go 3סעיף  הצעת מועמדים  
3 Go א 3סעיף  פסולים לכהונה וחדילת חברות 
3 Go 4סעיף  הערכת המועמדים  
3 Go 5סעיף  יישוב חילוקי דעות  
3 Go 6סעיף  חידוש הרכב המועצות  
4 Go א 6סעיף  החלטות המועצה 
4 Go 7סעיף  סמכויות  המועצה  
4 Go א 7סעיף  מינוי רואה חשבון 
4 Go ב 7סעיף  עריכת דוחות  כספיים 
4 Go ג 7סעיף  סמכויותיו,  חובותיו ואחריותו של רואה חשבון 
5 Go ד 7סעיף  פעולות לפי דרישות השר והפסקת העסקה על ידי השר 
5 Go 8סעיף  קביעת תקציב  
5 Go 9סעיף  הסכמה לקביעת התקציב  
5 Go 11סעיף  תוקף התקציב  
5 Go  א 11סעיף  1973מועצה שאינה ממלאה חובה חוק תשלג 
6 Go ב 11סעיף  פיזור המועצה ומינוי ועדה ממונה 
6 Go 11סעיף  כיסוי הוצאות התקציב  
6 Go 12סעיף  חתימת חוזים  
6 Go   שיפוט משמעת של רבני עיר חוק הרבנות הראשית לישראל

 1981תשם 
 א 12סעיף 

6 Go 13סעיף  המדינה על עובדי המועצות החלת הדינים של שירות  
7 Go 14סעיף  גימלאות של ראש מועצה וסגניו  
8 Go א 14סעיף  חלקת קבר בחיים 
9 Go 1א14סעיף  ועדת הנחות  
9 Go 2א14סעיף  שינוי תעריפים  
9 Go 3א14סעיף  רכישה ומכירה של חלקות קבר  
9 Go 4א14סעיף  תעריפי מכירת  חלקת קבר  
9 Go 5א14סעיף  עונשין  
9 Go 6א14סעיף  עדכון ושינוי  התוספת  
9 Go ב 14סעיף  כללים למתן שירותים 
9 Go 15סעיף  ביצוע ותקנות  
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 דות דתיותע

 *1971-חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, תשל"א

 –רשאי להקים מועצה דתית לפי הוראות חוק זה )להלן  השר( –השר לשירותי דת )להלן  .1
 מועצה(, בכל רשות מקומית שאין בה מועצה כאמור.

 

 ר יקבע את מספר חברי המועצה, ובלבד שלא יעלה על מספר חברי הרשות המקומית.שה .2
 

 

 –אלה מן המספר שנקבע יציעו מועמדים למועצה, לפי מכסות  א() .3

 ;45% – שרה (1)

 ;45% –הרשות המקומית  (2)

                                                   

המשולב בא במקום חוק תקציבי השירותים  )הנוסח 131עמ'  15.7.1971מיום  628ס"ח תשל"א מס' ורסם פ *
 (.1949-הדתיים היהודיים, תש"ט

 .1תיקון מס'  –( 73עמ'  1281ה"ח תשל"ג מס' ) 75עמ'  22.2.1973מיום  685ס"ח תשל"ג מס' 

לענין  2; ר' סעיף 2תיקון מס'  –( 284' מע 1181ה"ח תשל"ה מס' ) 114עמ'  31.3.1978מיום  891"ח תשל"ח מס' ס
 תחולה.

לחוק  26בסעיף  3תיקון מס'  –( 214עמ'  1415ה"ח תשל"ט מס' ) 95עמ'  28.3.1981מיום  965"ח תש"ם מס' ס
 .1981-שית לישראל, תש"םהרבנות הרא

לחוק  2בסעיף  4תיקון מס'  –( 24עמ'  1485ה"ח תשמ"א מס' ) 148עמ'  24.3.1981מיום  1113"ח תשמ"א מס' ס
 .1981-רשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו( )תיקון(, תשמ"אה

לענין  2; ר' סעיף 5תיקון מס'  –( 2עמ'  1641ה"ח תשמ"ד מס' ) 2עמ'  21.9.1983מיום  1194"ח תשמ"ד מס' ס
 הוראות מעבר.

 .6תיקון מס'  – (51עמ'  1716ה"ח תשמ"ה מס' ) 21עמ'  22.1.1985מיום  1131"ח תשמ"ה מס' ס

 .7תיקון מס'  –( 53עמ'  1963ה"ח תש"ן מס' ) 121עמ'  4.4.1991מיום  1313"ח תש"ן מס' ס

 .8תיקון מס'  –( 275עמ'  2358ה"ח תשנ"ה מס' ) 157עמ'  24.3.1995מיום  1512"ח תשנ"ה מס' ס

לחוק  24בסעיף  9תיקון מס'  –( 21עמ'  2651ה"ח תשנ"ח מס' ) 71עמ'  15.1.1998מיום  1645"ח תשנ"ח מס' ס
; תחילתו 1998-)תיקוני חקיקה(, תשנ"ח 1998יעדי התקציב לשנת הכספים  להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת

 .1.4.1998ביום 

לענין  3; ר' סעיף 11תיקון מס'  –( 91עמ'  2655ה"ח תשנ"ח מס' ) 86עמ'  9.2.1999מיום  1713"ח תשנ"ט מס' ס
 הוראת מעבר.

 א.11תיקון מס'  –( 116עמ'  2761ה"ח תשנ"ט מס' ) 523עמ'  17.8.211מיום  1816"ח תשס"א מס' ס

 – 1819עמ'  13.3.2113מיום  5166מס' . 2112-הודעה תשס"ג – 659עמ'  4.12.2112מיום  5135י"פ תשס"ג: מס' 
 .1.1.2113יום ; תחילתה ב2113-( תשס"ג2הודעה )מס' 

 4בסעיף  11תיקון מס'  –( 265עמ'  25ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 517עמ'  5.8.2113מיום  1897ס"ח תשס"ג מס' 
-ו 2113בראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים לחוק לה

 .2113-(, תשס"ג2( )מס' 2114

בסעיף  12תיקון מס'  –( 52עמ'  64ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 143עמ'  18.1.2114מיום  1921ס"ח תשס"ד מס' 
ור'  1.1.2114; תחילתו ביום 2114-)תיקוני חקיקה(, תשס"ד 2114לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  113

 לענין הוראת שעה. 114סעיף 

 – 4467עמ'  24.8.2118מיום  5842מס'  .2118-הודעה תשס"ח – 2357עמ'  16.3.2118מיום  5786מס'  :י"פ תשס"ח
 .1.1.2118; תחילתה ביום 2118-( תשס"ח2הודעה )מס' 

; ר' 13תיקון מס'  –( 16עמ'  335ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 648עמ'  17.7.2118מיום  2167ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין תחילה. 7סעיף 

 .14תיקון מס'  –( 422עמ'  249ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ) 826עמ'  6.8.2118מיום  2177ס"ח תשס"ח מס' 

 תיתדקמת מועצה ה
( 13)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 מועצההפר חברי מס
( 13)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 צעת מועמדיםה

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 ;11% –הרבנות המקומית  (3)

 המועמדים כאמור, ייחשב שבר המגיע לחצי ומעלה כיחידה שלמה. קביעת מספרב

לא הציעה הרשות המקומית לשר מכסת המועמדים למועצה תוך שלושים יום מיום  ב() 
מית גם לדרישה ולא נענתה הרשות המק שנשלחה אליה דרישת השר, תישלח דרישה נוספת;

שר להציע את מכסת המועמדים שנועדה העשר יום מיום שנשלחה, רשאי -הנוספת תוך חמישה
 לרשות המקומית; הוראות אלה יחולו גם על מכסת המועמדים של הרבנות המקומית.

 

לכהן כחבר המועצה של רשות מקומית שבה קיימת  כל הוראה בחיקוק שלפיה פסול אדם .א3
וק שלפיה חדל חבר מועצה של רשות מקומית כאמור לכהן מועצה דתית וכן כל הוראה בחיק
יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על חבר של אותה מועצה  –מחמת שנעדר מישיבות המועצה 

 עצה.מודתית, והוא הדין בהוראות בדבר סדר הודעה על חדילת החברות ב
 

יחוו דעתן על המועמדים מבחינת התאמתם לשמש חברי  3לוש הרשויות הנזכרות בסעיף ש .4
יצוגם המתאים של הגופים והעדות המעונינים בקיומם של שירותי הדת המועצה ומבחינת י

 שירותי דת( במקום. –היהודיים )להלן 

תגלעו חילוקי דעות בין שלוש הרשויות, יובאו להכרעת ועדת שרים שחבריה ראש נ .5
הממשלה, והוא יהיה היושב ראש, השר לעניני דתות ושר הפנים או נציגיהם; ערער שר על החלטת 

 ועדה, תכריע הממשלה.ה
 

מיום  שנהעד תום  5עד  2השר יחדש את הרכבה של כל מועצה בהתאם לסעיפים  א() .6
 בחירת המועצה של הרשות המקומית.

 

 

 הודעה על ההרכב החדש תפורסם ברשומות. ב() 

מיום  שנהש הרכבה כאמור בסעיף קטן )א( או עד תום מועצה תכהן עד יום חידו (1)ב 
 בחירת המועצה של הרשות המקומית, לפי המוקדם.

לא חודש הרכב המועצה עד המועד הקבוע בסעיף קטן )א(, ימנה השר צוות בן שני  (2)ב 
חברים, מתאימים, שימלאו את התפקידים שאותם מוסמכת המועצה למלא לפי חוק זה )בסעיף זה 

ים(; לממונים יהיו כל הסמכויות והחובות של המועצה; לאחד מהם יעניק השר את הממונ –
 סמכות ההכרעה; הממונים יכהנו עד לחידוש הרכב המועצה לפי סעיף קטן )א( או עד ביטולה.

 הממונים ידווחו לשר על פעולותיהם, לפי דרישתו של השר. (3)ב 

פסלות למינוי הממונים ואת אופן אישור השר, באישור הממשלה, יקבע תנאי כשירות ו (4)ב 
 הכשירות או הפסלות של המועמדים למינוי האמור.

 –הממונים, ורק הם  (5)ב

רשאים לחתום בשם המועצה על המחאות או פקודות תשלום שיחייבו את  (1)
 המועצה;

 רשאים לחתום על עסקאות שיחייבו את המועצה. (2)

בעל סמכות ההכרעה יהיה זכאי לשכר; השכר ימומן  רק הממונה –מבין שני הממונים  (6)ב 
 מתקציב המועצה לפי הוראות שייתן השר בהסכמת שר האוצר.

החלטתו  –בסעיף זה, "סמכות הכרעה" לענין קבלת החלטות על ידי הממונים  (1) (7)ב 
של בעל סמכות ההכרעה, בין שההכרעה נדרשה בהרכב חסר ובין שהיו הדעות 

 שקולות.

 ראש הממשלה. –( של סעיף זה 7( עד )ב2לענין סעיפים קטנים )ב "השר" (2)

חבר המועצה הדתית יחתום על הצהרת אמונים; ואלה דברי ההצהרה: "אני מתחייב  ג() 
לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר המועצה הדתית לפי 

 ת".הוראות חוק זה, ולקיים את החלטות המועצה הדתי

 המשך כהונתו של חבר מועצה דתית מותנה בהצהרתו כאמור בסעיף זה. ד() 

 ישוב חילוקי דעותי
 ( 6)תיקון מס' 

 1985-שמ"הת
( 13)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 הרכב המועצות ידושח
 ( 5)תיקון מס' 

 1983-תשמ"ד
 ( 12)תיקון מס' 

 2004-תשס"ד
( 13)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח
( 14' )תיקון מס

 2008-תשס"ח

( 10)תיקון מס' 
 1999-תשנ"ט

( 10)תיקון מס' 
 1999-שנ"טת

סולים לכהונה פ
 וחדילת חברות 

 ( 7)תיקון מס' 
 1990-ש"ןת

 מדיםעערכת המוה

( 12)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 12)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 12)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 12)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 12)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 12)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 13)תיקון מס' 
 2008-חתשס"

 ( 12)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 14)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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הפר חבר מועצה את הצהרתו כאמור בסעיף זה, יראו את ההפרה כעילה לחדילת  ה() 
 א.3חברות ויחולו עליה הוראות סעיף 

 

המועצה הדתית וחבריה יפעלו לפי פסיקת הרבנות המקומית והרבנות הראשית לישראל,  .א6
 הדתית. בכל ענין שבתחום תפקידיה וסמכויותיה של המועצה

 

לטפל בסיפוק שירותי דת ולשם זה רשאית היא להתקשר בחוזים, מועצה מוסמכת  א() .7
 ש בדרך שכירות או חכירה ולרכוש מיטלטלין, הכל בהתאם לסעיפי תקציבה המאושר.ולהחזיק רכ

המועצה תגבה אגרות עבור שירותי הדת שהיא מספקת, בהתאם לתקנות שיקבע השר,  ב() 
 בהסכמת שר האוצר.

 

 

ון; מינויו של רואה חשבון והפסקת העסקתו טעונים אישור במועצה תמנה רואה חש )א( .א7
 ד.7ב עד 7השר וייעשו על פי הוראות סעיף זה וסעיפים 

רואה החשבון לא יהיה עובד המועצה; תנאי העסקתו ייקבעו בידי המועצה, לפי  ב() 
 הוראות סעיף זה.

מישרין או בעקיפין, וישמור בי במועצה או קשור אליה, רואה החשבון לא יהיה תלו ג() 
 תלות בעבודתו המקצועית.-על אי

תשלום שכר טרחתו של רואה החשבון לא יותנה בתנאי כלשהו הקשור לאחריותו  ד() 
המקצועית, ולא ייקבע כל הסדר לשיפוי רואה החשבון בידי המועצה או מי מטעמה בשל חיוב 

קיום חובה המוטלת עליו לפי כל -איבועית של רואה החשבון או שמקורו בהפרת אחריותו המקצ
 דין.

השר ושר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, יקבעו בתקנות כללים בדבר מינוי  ה() 
תלות, העדר ניגודי עניינים, שכרו ודרכי פעולתו וכן נוהל -רואה חשבון, תנאי כשירותו, אי

 להפסקת העסקתו והגבלות על פיטוריו.
 

דוחות כספיים(; ראש  –תיים )להלן שנ-מועצה תערוך דוחות כספיים שנתיים וחצי )א( .ב7
המועצה וגזבר המועצה או אחד מחבריה, אם אין גזבר למועצה, יחתמו על הדוחות הכספיים; 

שנתיים -יים החציפרואה החשבון יבקר את הדוחות הכספיים השנתיים ויסקור את הדוחות הכס
 דוחות מבוקרים(, והם יידונו במועצה ויוגשו לשר. –)להלן 

שר האוצר יקבעו את מתכונת הדוחות הכספיים, היקפם והפרטים הכלולים בהם השר ו ב() 
 וכן את המועד להגשת הדוחות המבוקרים לשר.

 

ך מילוי תפקידיו רשאי רואה החשבון, בכל עת, לעיין במסמכי המועצה ולדרוש לצור )א( .ג7
מאת ראש המועצה, חבר המועצה או עובד המועצה, או מכל בעל תפקיד בה, כל מידע והסבר 

בו; רואה החשבון רשאי  קהדרושים לו, וכן רשאי הוא לדרוש כל מסמך של המועצה מאת המחזי
ידונו בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון, גם להשתתף בכל ישיבת מועצה שי

 ולמסור כל הודעה או הסבר שנראה לו בנוגע לאותם חשבונות.

 מי שנדרש כאמור בסעיף זה חייב למלא אחר הדרישה. ב() 

נודע לרואה החשבון, אגב עריכת הביקורת, על פעולות של המועצה שיש בהן משום  ג() 
, או מהוראות חוק התקציב השנתי, ידווח על 1985-תקציב, תשמ"הסטיה מהוראות חוק יסודות ה

מן בהקדם ישיבת זכך לראש המועצה ולשר; קיבל ראש המועצה מידע כאמור בסעיף קטן זה, י
מועצה לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו; התפטרות או פרישה של רואה החשבון מתפקידו או 

 חובתו לפי סעיף קטן זה. הפסקת העסקתו אין בהם כדי לפטור אותו מקיום

על פי הצעת רואה החשבון בפעולתו לפי סעיף זה, יפסול השר כל פריט בחשבון  (1) ד() 
-יגוד לדין, ויחייב בו את האדם ששילם או שהרשה את התשלום הבלתינשהוא ב

חוקי; כן יחייב השר כל אדם האחראי לחשבון בכל סכום של חסר או הפסד שנגרמו 
 ו בכל סכום שהיה צריך להביא בחשבון ולא הביא;בשל התרשלותו, א

שחויב, ועל אף היות  השר רשאי, לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לכך על ידי אדם (2)
הפסילה או החיוב נכונים וחוקיים, לבטל או להקטין את הפסילה ואת החיוב, אם ראה 

( 10)תיקון מס' 
 1999-תשנ"ט

 חלטות המועצה ה
( 10' )תיקון מס

 1999-תשנ"ט

 מועצההמכויות ס
 ( 9)תיקון מס' 

 1998-תשנ"ח

 ( 9)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

ינוי רואה חשבון מ
 ( 9)תיקון מס' 

 1998-שנ"חת
( 13)תיקון מס' 

 2008-ס"חתש

 פייםכסריכת דוחות ע
 ( 9)תיקון מס' 

 1998-שנ"חת
( 13)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 מכויותיו, ס
ובותיו ואחריותו ח

 ואה חשבון רשל 
( 9)תיקון מס' 

 1998-תשנ"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 שלפי נסיבות המקרה ראוי לעשות כן;

לאדם אשר חויב כאמור, וכן יפרט את טעמי השר יודיע את החלטתו בכתב  (3)
ום לפי מענו הידוע שהחלטתו בדבר הפסילה או החיוב; ההודעה תישלח במכתב ר

 לאחרונה, והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לראש המועצה.

חויב אדם כאמור בסעיף קטן )ד(, רשאי הוא בתוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה,  ה() 
או להפחית את החיוב; השר יודיע את החלטתו הסופית למבקש לבקש בכתב מהשר לבטל 
פה או בכתב, לפי רצון -הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו בעל שולמועצה, לאחר שנתן למבק

 המבקש.

האדם שלחובתו נזקפה, בהחלטה סופית של השר, הוצאה כאמור בסעיף קטן )ד(, יהא  ו() 
מיום שנשלחה אליו הודעה לפי סעיפים קטנים )ד( או חייב בתשלומה למועצה תוך שלושים ימים 

זמן האמור הגיש בקשה לבית משפט לביטול ההודעה; במקרה זה לא יפרע ה)ה(, זולת אם בתוך 
 את החיוב אלא אם כן בית המשפט החליט על כך.

 

ועל פעולות  ע, מסמך והסבר על פעולתוהשר רשאי לדרוש מרואה החשבון, כל מיד )א( .ד7
המועצה שבידיעת רואה החשבון, וכן רשאי הוא לדרוש השלמות ותיקון ליקויים בחוות דעתו של 

 רואה החשבון.

 

כספיים  ראה השר כי המועצה אינה ממנה רואה חשבון או אינה מגישה דוחות ב() 
 שאי הוא לעשות אחד או יותר מאלה:ב, ר7-א ו7במועדים או במתכונת הקבועים, כאמור בסעיפים 

למנות רואה חשבון למועצה ולקבוע הוראות לפעולתו, לרבות השכר שתשלם  (1)
 לו המועצה;

 ; 11המועצה כאמור בסעיף  לקבוע כי לא יועבר חלקה של הממשלה, בתקציב (2)

 ון המועצה, את שכרו של רואה החשבון.בלשלם, על חש (3)

צה גם רואה חשבון מטעמו שיבקר את הדוחות הכספיים, השר רשאי למנות למוע ג() 
 )ב( יחולו.-ג)א( ו7כולם או חלקם, כפי שיקבע השר, והוראות סעיף 

אינו  ןהשר רשאי להפסיק את העסקתו של רואה חשבון אם מצא שרואה החשבו ד() 
יף ממלא את תפקידיו כראוי, או אם מצא שלא מתקיימים בו תנאי הכשירות הנדרשים לפי סע

 א)ה(.7
 

את התקציב של שירותי הדת במועד, בצורה  9ל מועצה תקבע בהסכמה כאמור בסעיף כ .8
 ולפי כללים שקבע השר לעניני דתות.

 

 

 –טעונה הסכמה  8קביעת התקציב לפי סעיף  א() .9

אם המקום שלתושביו מספקת המועצה שירותי דת נמצא בתחום שיפוטה של  (1)
 של הרשות המקומית; –ית רשות מקומ

 שר לעניני דתות.השל  –בכל מקום אחר  (2)

(, 1לא היתה הסכמה בין המועצה ובין הרשות המקומית כאמור בסעיף קטן )א() ב() 
יכריעו בדבר השר לעניני דתות ושר הפנים; באין הסכמה בין השרים, תכריע הממשלה בדבר, 

 ויים או בלי שינויים.ובהתאם להכרעתה תקבע הממשלה את התקציב בשינ
 

 .ט11שאושר לפי סעיף מועצה לא תוציא כל הוצאה שהיא אלא אם כן נכללה בתקציב ה .10
 

 

 

כל אימת שנראה לשר שמועצה לא מילאה חובה או לא ביצעה עבודה שהיא נדרשת  )א( .א10
א לדרוש ממנה בצו למלא את החובה או לבצע את ואו מוסמכת לעשות לפי חוק זה, רשאי ה

 וב בצו.העבודה תוך זמן הנק

שר לאחר התייעצות עם ראש הלא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי  ב() 

עולות לפי דרישות פ
השר והפסקת 

 העסקה על ידי השר
( 9)תיקון מס' 

 1998-תשנ"ח
( 13)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 ביעת תקציבק
( 6)תיקון מס' 

 1985-תשמ"ה
( 13)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

סכמה לקביעת ה
 התקציב

( 6)תיקון מס' 
 1985-תשמ"ה

הגבלה על 
 הוצאות המועצה

( 6)תיקון מס' 
 1985-שמ"הת

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

ועצה שאינה מ
 ממלאה חובה

 ( 1)תיקון מס' 
 1973-תשל"ג

 (13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-חתשס"

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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הרשות המקומית למנות אדם הנראה לו מתאים שימלא את החובה או יבצע את העבודה, ובלבד 
 היו על חשבון התקציב של המועצה.ישהשכר וההוצאות הכרוכות בכך 

 

ראה השר, לאחר שעיין בדין וחשבון של ועדת חקירה שמינה ושבין חבריה נכלל נציג  )א( .ב10
לפי כל  כי מועצה אינה ממלאה עוד את התפקידים המוטלים עליה –של היועץ המשפטי לממשלה 

כראוי, רשאי הוא, לאחר שהזהיר אותה, לפזר את המועצה דין או שאינה ממלאה אותם תפקידים 
ולמנות במקומה ועדה ממונה; את הרכב הועדה הממונה יקבע השר לאחר התייעצות בראש 

 הרשות המקומית וברבנות המקומית.

 לועדה הממונה יהיו כל הסמכויות והחובות של המועצה. ב() 

ושב ראש, ואם ראה צורך בכך, רשאי ר ימנה לועדה הממונה אחד מחבריה להיות ישה ג() 
הוא למנות חבר אחר להיות סגן יושב ראש; ליושב ראש ולסגנו יהיו כל הסמכויות והחובות של 
ראש המועצה וסגנו, והם יהיו זכאים, אם אינם עובדי המדינה, לקבל מקופת המועצה את השכר 

 שאי אותן משרות במועצה שפוזרה.נושאושר ל

, ורשאי השר לחדש 6ן עד שיחודש הרכב המועצה, בהתאם לסעיף ועדה ממונה תכה ד() 
 את ההרכב לענין זה בכל עת שימצא שהתנאים מאפשרים זאת.

י סעיף זה תפורסם פעל מינוי ועדת חקירה, פיזור המועצה ומינוי ועדה ממונה ל ה() 
 הודעה ברשומות.

 

 –או בהוצאות התקציב של מועצה יש א() .11

 ;41%בשיעור של  –הממשלה  (1)

 ;61%בשיעור של  –הרשות המקומית  (2)

נים וראש הרשות המקומית, פהשר לעניני דתות רשאי, בהסכמת שר האוצר, שר ה ב() 
לשנות את השיעורים הקבועים להשתתפותן של הממשלה ושל הרשות המקומית כאמור בסעיף 

 מצדיקים זאת.קטן )א(, אם לדעתו תנאי המקום המיוחדים 

( תשא הממשלה, בגדר חוק התקציב 2)א()9בהוצאות התקציב שאושר לפי סעיף  ג() 
 הנוהג במדינה מזמן לזמן.

 
 

וזים של מועצה ייחתמו בידי ראש הרשות המקומית וראש המועצה, ואם מקומה אינו ח .12
 החוזים ביד ראש המועצה בלבד.נמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית ייחתמו 

 ן משמעתי.ירב עיר יהיה נתון לשיפוטו של בית ד )א( .א12

מועצת הרבנות הראשית לישראל תמנה את חברי בית הדין והם דיין או דיין שיצא  ב() 
 לגמלאות, והוא היושב ראש, ושני רבני עיר.

 ל יסוד אחד מאלה:רשאי להגיש לבית הדין המשמעתי קובלנה על רב עיר ע 1שרה ג() 

 הרב נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו; (1)

 אופן שאינו הולם את מעמדו של רב בישראל;בהרב התנהג  (2)

 הרב הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון. (3)

שר; מצא בית הדין הבית הדין המשמעתי יביא את מסקנותיו, לזכות או לחובה לפני  ד() 
י לפני תשר את מסקנות בית הדין המשמעההעיר ראוי להמשיך בתפקידו, יביא המשמעתי שאין רב 

 נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל, והנשיא יעביר את רב העיר מכהונתו.

סמכויות בית הדין המשמעתי, סדרי הדין בו, סדרי הגשת קובלנות ושאר הוראות  ה() 
  קנות בהסכמת שר המשפטים.בקשר להפעלת השיפוט המשמעתי לפי סעיף זה ייקבעו בת

 

שר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג ה א() .13
ארגון העובדים( ובאישור ועדת העבודה  –המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה )להלן את 

, 1959–רות כי הוראות חוק שירות המדינה )מינויים(, תשי"טווהרווחה של הכנסת, רשאי לה
והתקנות על פיו, יחולו כולן או מקצתן, על עובדי המועצות, בשינויים הנראים דרושים להתאמת 

                                                   
 .3281עמ'  31.6.2115מיום  5413י"פ תשס"ה מס' הסמכות הועברה לשר המשפטים ב 1

יזור המועצה פ
 ממונה ומינוי ועדה
 ( 7)תיקון מס' 

 1990-תש"ן
( 13)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

יסוי הוצאות כ
 התקציב

 ( 6)תיקון מס' 
 1985-שמ"הת

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 ( 7מס'  )תיקון
 1990-ש"ןת

 םיתימת חוזח

יפוט משמעת של ש
 רבני עיר

 (  3)תיקון מס' 
 1980-ש"םת

ינים של דחלת הה
ינה על דרות המשי

 עובדי המועצות
 ( 2)תיקון מס' 

 1978-של"חת
( 13)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5413.pdf
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ה המועצות וכן בשינויים הנראים דרושים עקב ההחלה; שינויים אלה יפורטו ההוראות למבנ
ול אף לגבי מי שנתקבל לעבודה לפני נתינתה ונמצא תחבהוראה; הוראה לפי סעיף קטן זה יכול ש

 בשירות המועצה ביום תחילת ההוראה.

ישור שר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים ובאה ב() 
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי להורות כי הוראות חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח 

, והתקנות על פיו, יחולו, כולן או מקצתן, על עובדי המועצות ועל שאיריהם, 1971-למשולב[, תש"
קב בשינויים הנראים דרושים להתאמת ההוראות למבנה המועצות וכן בשינויים הנראים דרושים ע

ההחלה; שינויים אלה יפורטו בהוראה; הוראה לפי סעיף קטן זה יכול שתחול אף לגבי מי שפרש 
 לפני נתינתה.

הממשלה, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים ובאישור ועדת העבודה והרווחה של  ג() 
ו , והתקנות על פי1963-הכנסת, רשאית להורות כי הוראות חוק שירות המדינה )משמעת(, תשכ"ג

יחולו, כולן או מקצתן, על עובדי המועצות, בשינויים הנראים דרושים להתאמת ההוראות למבנה 
ויים הנראים דרושים עקב ההחלה; ובלבד שבבואו למנות את חברי בית הדין, ינהמועצות וכן בש

שר במקום שר האוצר; השינויים יפורטו הלאותו חוק, יתייעץ שר המשפטים עם  3כאמור בסעיף 
 ה.בהורא

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

ל ראש מועצה וסגניו יחול חוק הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו(, ע )א( .14
 , בשינויים אלה:1977-תשל"ז

 

 ייקרא כאילו נאמר בו כך: 1סעיף  (1)

 –בחוק זה  .1"

 דתית; מועצה –רשות" " 

לרבות סגני ראש מועצה דתית בשכר הנמנים עם סוגים, או  –ראש רשות" " 
שר בצו באישור ועדת העבודה והרווחה של התפקידים, שקבע  הממלאים
 הכנסת";

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

הסיפה המתחילה במלים "וכן מותר לצרף", קרי "וכן מותר (, במקום 4)3בסעיף  (3)
או באחד ממוסדותיה או  לצרף תקופות כהונה, שירות ועבודה בשכר ברשות, במדינה

מפעליה, ברשות מקומית או במוסדות ציבור אחרים שייקבעו וכן כיושב ראש של ועד 
אגד, שלדעת קהילה או כנשיא או כיושב ראש של חבר בני אדם, מואגד או בלתי מו

 שר מילא תפקידי רשות בתחומה של הרשות לפני הקמתה, והכל בתנאים שייקבעו";ה

 א יחול;ל( 7)3סעיף  (4)

 , במקום "מהרשות המקומית" קרי "מהרשות";5בסעיף  (5)

 א)א(, במקום "לרשות המקומית" קרי "לרשות";5בסעיף  (6)

 ות";א)ג(, במקום "הרשות המקומית" קרי "הרש5בסעיף  (7)

ג)א(, במקום "רשות מקומית" ו"הרשות המקומית" קרי "רשות" 5בסעיף  (8)
 ו"הרשות";

קום "לרשות המקומית" ו"הרשות המקומית" פעמיים, קרי מג)ב(, ב5בסעיף  (9)
 "לרשות" ו"הרשות" פעמיים;

 ג)ג(, במקום "הרשות המקומית" פעמיים קרי "הרשות" פעמיים;5בסעיף  (11)

 לא יחול; 8סעיף  (11)

 שר.היהיו בידי  9סמכויות שר הפנים שלפי סעיף  (12)

 

)א( 129על מספר סגני ראשי מועצות דתיות בשכר, יחולו ההגבלות שבסעיפים  )ב( 
ב)א( לפקודת המועצות המקומיות, לפי הענין, בשינויים המחויבים, ובלבד 35-לפקודת העיריות ו

 שימלאות של ראג
 מועצה וסגניו

 ( 2)תיקון מס' 
 1978-של"חת

 ( 11)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 ( 4)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 ( 4)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

 ( 4)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

 ( 4)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

 ( 4)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

 ( 4)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

 ( 4)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

 ( 4)תיקון מס' 
 1981-שמ"את

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 ( 11)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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לה על מספר הסגנים כאמור אשר כיהנו באותה שמספר הסגנים בשכר בכל מועצה דתית לא יע
 (.2113במרס  25מועצה דתית ביום כ"א באדר ב' התשס"ג )

 

מטרת סעיף זה לקבוע אך ורק תעריפים לרכישת חלקת קבר בחיים, בבית עלמין  )א( .א14
 המתנהל על ידי מועצה דתית שהוקמה לפי חוק זה, או על ידי חברה קדישא במסגרת מתן שירותי

 דת יהודיים.

המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו, בישוב שבו נמצא בית העלמין הקרוב  תושב יהודי ב() 
 ישוב מגוריו(, ישלם סכום שלא יעלה על התעריף המפורט בתוספת. –למקום מגוריו )להלן 

 –תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו  ג() 

מהתעריף המפורט  121% שלא בישוב מגוריו, ישלם סכום שלא יעלה על (1)
 בתוספת;

תושב יהודי, שאינו תושב ירושלים והמבקש לרכוש בה חלקת קבר בחייו, ישלם  (2)
 מהתעריף המפורט בתוספת. 131%סכום שלא יעלה על 

תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת קבר בחייו, סמוך לבן זוגו הקבור בבית העלמין,  ד() 
 .מהתעריף המפורט בתוספת 81%על בישוב מגוריו, ישלם סכום שלא יעלה 

מהסכום לפי סעיפים  75%הרוכש חלקת קבר, המיועדת לקבורה רוויה בחייו, ישלם  ה() 
 751שטח המיועד לקבורה בצפיפות העולה על  –קטנים )א( עד )ד(; בסעיף זה, "קבורה רוויה" 

 קברים לדונם.

מהסכום שיש לשלמו  81%הרוכש חלקת קבר בחייו המיועדת לקבורה זוגית, ישלם  ו() 
 511שטח המיועד לקבורה בצפיפות של  –)ד(; בסעיף זה, "קבורה זוגית" -ם קטנים )ג( וילפי סעיפ

 קברים לדונם, כאשר בכל חלקת קבר ניתן לקבור שני נפטרים.

הוראות סעיף זה לענין רכישת חלקת קבר בחיים יחולו לגבי בתי עלמין פעילים  ז() 
לאומי ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של  חמלצות המוסד לביטובלבד; השר, בהתאם לה

הכנסת, יקבע רשימת בתי עלמין סגורים, כולם או חלקם, שלגביהם לא יחולו הוראות חוק זה, 
 266בתי עלמין שנקבעו לפי סעיף  –ויפרסמה ברשומות; לענין סעיף קטן זה, "בתי עלמין סגורים" 

 . 1995-שולב[, תשנ"הלחוק הביטוח הלאומי ]נוסח מ

נפטר אדם והשאיר אחריו בני משפחה, לא תקבור החברה קדישא נפטרים אחרים  ח() 
תושב יהודי  –ימים מיום קבורת הנפטר; בסעיף זה, "בן משפחה"  91בשתי חלקות צמודות במשך 

 שהוא בן זוג, הורה, בן, בת, אח או אחות.

ם מיום קבורת הנפטר, בבקשה לרכוש ימי 45וך תפנה בן משפחה של נפטר, ב (1) ט() 
ימים מיום הפניה  21חלקה צמודה בעבור עצמו, תדון החברה קדישא בבקשתו בתוך 

 ימים מיום קבלת ההחלטה; 7ותודיע למבקש על החלטתה בתוך 

ימים, רשאית החברה קדישא לקבור בחלקה  45לא הוגשה פניה כאמור בתוך  (2)
 הצמודה כל נפטר;

ימים מיום קבורת הנפטר בקשות בני משפחתו לרכישת חלקה  45שו בתוך גהו (3)
צמודה, ולא היו די חלקות צמודות לכל הפונים, תהיה לבן זוגו של הנפטר זכות 

שר יקבע, באישור ועדת הפנים הקדימה על כל בני המשפחה ולאחריו להורי הנפטר; 
נות, אחים ואחיות ה בין בנים ובימואיכות הסביבה של הכנסת, הוראות בענין זכות קד

 של הנפטר.

רכש אדם חלקת קבר בחייו וחזר בו, יחזירו לחברה קדישא או למועצה הדתית, לפי  י() 
הענין, והחברה או המועצה כאמור תחזיר לו את כספו בצירוף הפרשי הצמדה מיום הרכישה ועד 

ית ת הלשכה המרכזמיום החזרת חלקת הקבר כאמור בהתאם למדד המחירים לצרכן שמפרס
 לסטטיסטיקה.

השר יגיש דין וחשבון בכתב על הפיקוח והאכיפה של הוראות סעיף זה, תוך פירוט  יא() 
לגבי גופי הקבורה השונים; הדין וחשבון כאמור יוגש לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, 

 ה הוגש הדין וחשבון.יבמרס של השנה שלאחר השנה שלגב 31-אחת לשנה, ולא יאוחר מ

 – 5א14עד  1א14בסעיף זה ובסעיפים  (יב) 

 תושב ישראל הזכאי לקבלת שירותי דת יהודיים, לרבות שירותי קבורה; –תושב יהודי" " 

 לקת קבר בחיים ח
א( 10)תיקון מס' 

 2001-תשס"א

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח
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 בית עלמין יהודי. –בית עלמין" " 
 

נחות מהתעריפים המפורטים בתוספת, ובלבד ששיעור התדון במתן השר יקים ועדה ש )א( .1א14
; אמות המידה למתן ההנחות ייקבעו על 31%ההנחה המרבי לכל חלקת קבר בחיים לא יעלה על 

ידי השר באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, ויפורסמו ברשומות בתוך חצי שנה 
 מיום פרסומו של חוק זה.

 וסדרי עבודתה ייקבעו על ידי השר. ועדה, הרכבהמספר חברי ה ב() 
 

השר לעניני דתות רשאי, בעלויות הקבורה, לקבוע, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה  .2א14
כללי, באופן זמני או באופן קבוע, סכום לרכישת  של הכנסת, לגבי בית עלמין מסוים או באופן

בר בחיים השונה מהתעריף המפורט בתוספת בשל שינויים בעלויות חלקת קבר; הודעה חלקת ק
 על שינוי כאמור תפורסם ברשומות.

 

 אדם רשאי לרכוש חלקת קבר בעבור עצמו. )א( .3א14

לא ירכוש אדם חלקת קבר בעבור אחר בתקופת חייו של האחר, אלא אם כן הוא בן  ()ב 
 זוגו, או הורהו.

 לא ירכוש אדם חלקת קבר לשם מכירתה. ג() 

 ר אדם חלקת קבר לאדם אחר אלא באחד מאלה:לא ימכו ד() 

 חלקת הקבר מיועדת לרוכש; (1)

 חלקת הקבר מיועדת לבן זוגו או להורהו של הרוכש. (2)
 

א)ב( עד )ז( לענין התעריף 14לא ימכור אדם חלקת קבר בבית עלמין בניגוד להוראות סעיף  .4א14
 לאותו בית עלמין כמפורט בתוספת.

 

הקנס הקבוע בסעיף  –, דינו 4א14ו א)ב(, )ג( או )ד(, 3א14העובר על הוראות סעיפים  )א( .5א14
 ( לחוק העונשין.3)א()61

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיפים  ב() 
הקנס  –בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו  4א14)ב(, )ג( או )ד( או 3א14

מנהל פעיל בתאגיד,  –א משרה" ן סעיף זה, "נושי( לחוק העונשין; לענ3)א()61הקבוע בסעיף 
 שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

בידי תאגיד או בידי עובד  4א14)ב(, )ג( או )ד( או 3א14נעברה עבירה לפי סעיפים  ג() 
א אם כן הוכיח עיף קטן )ב(, אלסמעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי 

 כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
 

הסכומים המפורטים בתוספת יעודכנו בתחילת כל שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן  .6א14
ון ברשומות כימים לאחר כל עד 31שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויפורסמו בתוך 

-, תשכ"הא לחוק התכנון והבניה1כהגדרתו בסעיף  –ובעיתון; לענין סעיף זה, "פרסום בעיתון" 
1965 . 

 

יכות הסביבה של אובאישור ועדת הפנים ו השר, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה )א( .ב14
הכנסת, יקבע כללים למתן שירותים הקשורים להלוויה, לקבורה ולמשפחות אבלות וכן תעריפים 
לשירותים כאמור ולהקמת מצבות, והכל בכפוף לתנאים ולמבחנים שנקבעו לעניינים האמורים, על 

 .1968-מי ]נוסח משולב[, תשכ"חפי חוק הביטוח הלאו

 אופן מתן השירותים ועל התעריפים כאמור בסעיף קטן )א(. להשר יפקח ע ב() 
 

ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע  2שר הדתות א() .15
 –יצועו, ובין השאר תקנות בדבר לב

 מינוי חברים למועצה במקום חברים שמקומם נתפנה; (1)

                                                   
לשירותי דת  . הועברו לשר1642עמ'  21.1.2114מיום  5266י"פ תשס"ד מס' סמכויותיו הועברו לראש הממשלה ב 2

 .1821עמ'  7.2.2118מיום  5774י"פ תשס"ח מס' 

 עדת הנחותו
א( 10)תיקון מס' 

 2001-תשס"א
( 13)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 ים ינוי תעריפש
א( 10)תיקון מס' 

 2001-תשס"א
( 13)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

ל שכישה ומכירה ר
 חלקות קבר
א( 10)תיקון מס' 

 2001-תשס"א

לקת חירת כעריפי מת
 קבר

א( 10)תיקון מס' 
 2001-תשס"א

 ונשיןע
א( 10)תיקון מס' 

 2001-תשס"א

 תוספתהנוי ידכון ושע
א( 10)תיקון מס' 

 2001-תשס"א

 ירותיםשללים למתן כ
 ( 8)תיקון מס' 

 1995-שנ"הת
( 13)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

 יצוע ותקנותב
 ( 2)תיקון מס' 

 1978-של"חת
( 13)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5266.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5774.pdf
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רב של ישוב שהוא עיריה או מועצה  –חירות של רבני עיר; לענין זה, "רב עיר" ב (2)
 מקומית )רב מקומי(;

רישוי חברות לעניני קבורה של יהודים, ובלבד שיובטח כי לא יינתן רשיון אלא  (3)
וכיח שיש בידו לעשות את הסידורים המינהליים והכספיים הדרושים לשם לגוף שה

זה יראו רשות מקומית ומועצה מקומית כגוף שהוכיח שיש בידו  מילוי תפקידיו; לענין
 לעשות סידורים כאמור;

הקמת מועצות בתי עלמין יהודיים על פי בקשתן של החברות העוסקות בקבורת  (4)
קומית או של המועצה, והגדרת תפקידיהן של מועצות יהודים במקום, של הרשות המ

 העלמין.-בתי

חברה לעניני קבורה של יהודים ומועצת בתי עלמין יהודיים רשאיות, באישור שר  ב() 
 הדתות ולפי תקנות שהתקין לענין זה, להטיל אגרות בעד שירותיהן.

 

 
 3וספתת

 א(14סעיף ) 
 תעריפים        תעריפים        
 )בשקלים חדשים( החברה קדישא )בשקלים חדשים( חברה קדישאה 

                                                   
וכן יקבע תעריפים נמוכים מאלה המפורטים בתוספת  7.8.2111השר יקבע תעריפים לבית עלמין שהוקם לאחר יום  3

ס"ח א: 11לתיקון מס'  3, 2ולל את מרכיב הקרקע, בתנאים כאמור בסעיפים במקום שבו תעריף חלקת הקבר אינו כ
 .525עמ'  7.8.2111מיום  1816תשס"א מס' 

 12,315 ירושליםב

 9,145 תל אביבב

 12,315 חיפהב

 6,641 ןאשקלוב

 4,893 אשדודב

 3,897 אופקיםב

 3,477 אבן יהודהב

 3,477 אור עקיבאב

 3,897 אילתב

 3,897 אריאלב

 6,769 באר שבעב

 3,173 באר יעקבב

 3,173 בית דגןב

 3,897 בית שאןב

 5,299 בית שמשב

 3,173 בנימינהב

 3,173 בני עיישב

 3,173 גבעת עדהב

 3,897 גדרהב

 3,173 גן יבנהב

 3,897 הדימונב

 12,315 הרצליהב

 3,311 הוד השרוןב

 3,173 זכרון יעקבב

 7,121 חדרהב

 3,897 חצור הגליליתב

 3,897 טירת הכרמלב

 6,682 טבריהב

 3,897 יבנאלב

 3,897 יוקנעםב

 7,864 יבנהב

 4,113 יהודב

 11,617 כפר סבאב

 4,282 כפר חסידיםב

 3,251 כפר יונהב

 3,173 כפר תבורב

 3,897 כרמיאלב

 6,313 לודב

 3,897 מגדל העמקב

 3,897 מודיעיןב

 3,173 מזכרת בתיהב

 3,897 מטולהב

 3,173 מנחמיהב

 3,897 מעלותב

 3,966 מצפה רמוןב

 3,173 מיתרב

 3,259 נהריהב

 7,712 נס ציונהב

 ( 9)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ח

( 13)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 ( א10' )תיקון מס
 2001-תשס"א

( 2הודעה )מס' 
 2003-תשס"ג

( 2הודעה )מס' 
 2008-תשס"ח

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1806.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1806.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1806.pdf
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 6,587 נצרת עיליתב

 3,314 נשרב

 3,173 נתיבותב

 7,921 נתניהב

 3,173 סביוןב

 3,173 עומרב

 3,618 עפולהב

 4,689 עכוב

 3,897 רדעב

 3,477 עתליתב

 3,194 פרדס חנהב

 7,231 פתח תקוהב

 3,477 פרדסיהב

 6,682 צפתב

 4,228 קרית מוצקיןב

 4,833 קרית אתאב

 3,399 קדימהב

 3,173 קיסריהב

 3,173 קרית ארבעב

 3,144 קרית טבעוןב

 3,173 קרית עקרוןב

 4,282 קרית ביאליקב

 3,114 קרית גתב

 4,282 קרית יםב

 3,173 קרית מלאכיב

 3,897 קרית שמונהב

 6,313 רמלהב

 3,559 ראש העיןב

 11,615 רעננהב

 9,237 רחובותב

 -מרמורק-רחובותב

 9,237 שעריים

 3,173 ראש פינהב

 3,897 רמת השרוןב

 3,173 רמת ישיב

 11,635 ראשון לציוןב

 3,897 שדרותב

 3,897 שלומיב

 3,173 שבי ציוןב

 3,897 תל מונדב

 

 

 

אזוריות הת חברות קדישא במועצוה
שר אינן מפורטות לעילא ובהתיישבות

 4,254 

תיות שאינן דת ובורה באמצעות מועצק
 4,254 חברה קדישא
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 יעקב ש. שפירא 
 שר המשפטים 

 

 


