
התשס"ג2002* ,(3 מס' (תיקון (משמעת) המקומיות הרשויות חוק

2 סעיף 1. בחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח1 1978 (להלן  החוק העיקרי),תיקון
 2 בסעיף

דין''; "בית יבוא דין" "בתי במקום השוליים, בכותרת (1)

"שתפקידם" במקום דין'', בית "יוקם יבוא דין'' בתי "יוקמו במקום (א), קטן בסעיף (2)
הדין)"; בית  "(להלן יבוא הדין)" בתי  "(להלן ובמקום "שתפקידו" יבוא

בטל.  (ב) קטן סעיף (3)

* התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשס"ג (13 בנובמבר 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק 3127, מיום ד בתמוז התשס"ב (17 ביוני 2002), עמ' 622.

1 ס"ח התשל"ח, עמ' 153.



 העיקרי לחוק 3 בסעיף .2

(1) בכותרת השוליים, במקום "בתי הדין" יבוא "בית הדין";
 (א) קטן בסעיף (2)

שבה המקומית הרשות עובדי יהיו מקומי דין בית "חברי במקום ברישה, (א)
מקומיות"; רשויות עובדי יהיו הדין בית "חברי יבוא הדין" בית הוקם

"שהגישו יבוא המקומית" הרשות מועצת "שהגישה במקום ,(2) בפסקה (ב)
המקומיות"; הרשויות מועצות

"הרשויות יבוא המקומית". "הרשות במקום מקום, בכל ,(3) בפסקה (ג)

המקומיות";
בטל.  (ב) קטן סעיף (3)

3 סעיף תיקון

הדין". "בית יבוא דין" "בית במקום מקום, בכל העיקרי, לחוק 4 בסעיף .34 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 5 בסעיף .4

"3 סעיף "לפי ובמקום הדין" "לבית יבוא דין" בית "לכל במקום (א), קטן בסעיף (1)

יבוא "לפי סעיף 3(א)(1);
הדין". "בית יבוא אזורי" דין "בית במקום (ב), קטן בסעיף (2)

5 סעיף תיקון

הדין בתי "אבות ובמקום הדין" "בית יבוא הריך "בתי במקום העיקרי, לחוק 6 בסעיף .5
מקומו". וממלא הדין בית "אב יבוא מקומם" וממלאי

6 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 7 בסעיף .6

(1) בכותרת השוליים, במקום "בתי הדין" יבוא "בית הדין":
(2) בסעיף קטן (א), במקום "בית דין" יבוא "בית הדין ובמקום "ובלבד שבדיון בבית

ימונה". שלא "ובלבד יבוא ימונה" לא אזורי דין

7 סעיף תיקון

הדין". "לבית יבוא הריך "לבתי במקום העיקרי, לחוק 16 בסעיף .716 סעיף תיקון

הדין". "בית יבוא דין" "בית במקום ברישה, העיקרי, לחוק 17 בסעיף .817 סעיף תיקון

9. בסעיף 20 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "בתי הריך יבוא "בית הדין ובמקום
הדין". "בבית יבוא הדין" "בבתי

20 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 21 סעיף במקום .1021 סעיף החלפת

 הדין "בית
החזקתו ניהולו,

והוצאות

של והחזקתו ניהולו וסדרי מושבו מקום את בתקנות יקבע הפנים שר .21

,5 סעיף לפי שהתמנה מי ושל בו העובדים של וכפיפותם שכרם הדין, בית
המקומיות." הרשויות בין בכך הברוכות ההוצאות וחלוקת

יבוא "בהם" ובמקום הדין" "בית יבוא הדין" "בתי במקום העיקרי, לחוק 22 בסעיף .11
"בו".

22 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 23 בסעיף .12

הדין"; "בית יבוא דין" "בית במקום ו(ב), (א) קטנים בסעיפים (ו)

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "בתי הדין יבוא "בית הדין".

23 סעיף תיקון



24 סעיף הדין".תיקון "בית יבוא דין" "בית במקום העיקרי, לחוק 24(א) בסעיף .13

2004).תחילה בינואר (ו התשס"ד בטבת ד ביום זה חוק של תחילתו .14

התקנת חובת
תקנות

לחוק 10 בסעיף בנוסחו העיקרי, לחוק 21 סעיף לפי ראשונות תקנות יתקין הפנים שר .15
של פרסומו מיום חורשים שישה בתוך הכנסת, של הסביבה ואיכות הפנים ועדת באישור זה,

זה. חוק

מעבר המקומייםהוראת הדין בתי לפני ועומד תלוי היה זה חוק של תחילתו שערב הליך (א) .16
כנוסחן העיקרי, החוק הוראות לגביו יחולו למשמעת, האזורי הדין בית לפני או למשמעת

זה. חוק של תחילתו ערב

זה חוק של תחילתו לפני אזורי דין בית או מקומי דין בית לחבר שהתמנה מי (ב)
לפי שהוקם למשמעת הדין בית כחבר כאמור מינויו תקופת תום עד ולכהן, להמשיך רשאי

זה. בחוק כנוסחן העיקרי החוק הוראות

שרון אריאל
הממשלה ראש

ישי אליהו
הפנים שר

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב


