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  צווי מועצות מקומיות בדבר שירות עובדים

צווים לפי פקודת המועצות המקומיות, 1941
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 
הפניות: ראה גם את צו המועצות המקומיות 
)נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז - 
1977, בפרק 12.1.5.2 להלן; ואת תקנות 

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

בפרק 12.1.5 לעיל.

צו המועצות המקומיות )שירות העובדים(, 
התשכ"ב - 1962

)בהערה( 2 מראי מקום 
הערת מערכת לענין תיקון משתמע   
2 אפשרי של הצו 
2 רישא 
2 הגדרות   .1
2 ראש מינהל השירות   .2
2 ועדת מינהל השירות   .3
2 חילופי גברי   .4
2 מנין חוקי   .5
3 סדרי עבודת הועדה   .6
3 החלטות הועדה   .7
3 8 - 14. )בטלים( 
3 לשכות עבודה   .15
3 16 - 24. )בטלים( 
3 קירבה משפחתית   .25
3 עובד שנתקבל בניגוד לצו   .26
4 קבלת משרה שלא כחוק   .27
4 )בטל(   .28
4 מועמד בעל עבר פלילי   .29
4 חובת התייעצות   .30
4 אישור מינויים קיימים   .31
4 צווי המועצות המקומיות   .32
5 ביטול   .33
5 השם   .34

צו המועצות המקומיות, התשי"א-1950 
)לשעבר צו ")א("(

)בהערה( 5 מראי מקום 
5 הערת מערכת לענין תיקונים משתמעים 
5 139. העסקת עובדים בכירים 
7 140. העסקת עובדים אחרים 
7 140א. העסקת מתנדבים 
8 141. גימלאות לעובדים 
8 142. איסור טובת הנאה 
8 143. איסור עבודת חוץ 
10 - 9 144 - 145 )בטלים; השארנו הערות( 

)צו המועצות המקומיות )ב(, התשי"ג-1953 
- בוטל(

)בהערה( 10 מראי מקום 

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, 
התשי"ח-1958

)בהערה( 11 מראי מקום 
11 הערת מערכת לענין תיקונים משתמעים 
11 העסקת עובדים   .57
12 57א. היקף משרה 
12 58. גמלאות לעובדים 
12 איסור טובת הנאה   .59
12 איסור עבודות חוץ   .60
13 )בוטל. עסק בפיטורי עובדים(   .61
14 61א. העסקת מתנדבים 
14 )בוטל(   .62

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www.glima.info/benefits.html :להסבר לחץ על הקישור  
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