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	 חוק הרשויות המקומיות )משמעת(, התשל"ח - 1978
חוק	הרשויות	המקומיות	)משמעת(,	התשל"ח	-	1978	1

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

הפניות: 

ראה נושא קרוב, בפרק 10.15.01 לקובץ משפט העבודה, תחת הכותרת הראשית "סמכות  א. 
בתי הדין האזוריים לעבודה" ותחת כותרת המשנה "סמכות בקשר לחוק שירות המדינה 

)משמעת(, התשכ"ג - 1963";

לענין סמכות בית הדין למשמעת, על פי החוק שכאן, ראה גם פסיקה בפרק 12.1.7.01 לעיל.  ב. 
לענין  פסיקה  העבודה(,  משפט  לקובץ   10.1.6.1 בפרק  )וכן  הנ"ל   12.1.7.01 בפרק  ראה  כן 

עבירות משמעת;

בית דין למשמעת לשיפוט  - 1985, הוקם  יסודות התקציב, התשמ"ה  בסעיף 39)א( לחוק  ג. 
עובדי המדינה ועובדי גופים מתוקצבים )לרבות רשויות מקומיות( בשל עבירות משמעת לפי 

פרק ה' לחוק. וראה פרק ב' לתקנות יסודות התקציב )שיפוט משמעתי(, התשמ"ט - 1988.

בחוק זה, "רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית או איגוד ערים.   .1

)א( יוקם בית דין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות שתפקידו לשפוט את   .2
עובדי הרשויות המקומיות על עבירות משמעת לפי חוק זה )להלן - בית הדין(.

ראה את הערת מראי המקום )הערת *(, בעמוד הבא.  1

הגדרה

הקמת בית דין 
)תיקון מס' 3(

מראי מקום והוראות תחילה, תוקף  
)בהערת *(2 ומעבר 

1 הגדרות   .1

1 הקמת בית-דין   .2

2 מינוי חברי בית דין   .3

3 תקופת המינוי   .4

3 אב בית דין   .5

3 פרסום    .6

4 הרכב צוותי בית הדין   .7

4 הפסקת הכהונה   .8

5 עבירות משמעת   .9

6 מינוי תובע   .10

6 קובלנה   .11

6 מינוי חוקרים   .12

6 סמכויות חקירה   .13

6 הגשת תובענה   .14

7 שמירת סמכות ראש רשות מקומית   .15

7 החלת הוראות חוק ועדות חקירה   .16

7 אמצעי משמעת   .17

10 17א. השבה 

10 פיטורים על תנאי   .18

11 אין מענישים פעמיים על עבירה אחת   .19

החלת הוראות חוק שירות המדינה   .20
11 )משמעת( 

תקנות הרשויות המקומיות    
   )משמעת( )התאמת הוראות(  
12.1.7.1      התשל"ט - 1979             

13 בית הדין - ניהולו, החזקתו והוצאות   .21

12.1.7.4.1 תקנות בענין   

13 סדרי הדין   .22

תקנות הרשויות המקומיות )סדרי    
  הדין של בתי הדין(   
12.1.7.2      התשל"ט - 1979            

13 ביצוע החלטות בית הדין   .23

14 ערעור על החלטת בית הדין   .24

תקנות בדבר סדרי דין בערעור    
   ובבקשות לעיכוב ביצוע פיטורים  
12.1.7.3      או החזרה למשרה           

15 תיקון פקודת העיריות   .25

16 ביצוע ותקנות   .26

תקנות בדבר בקשות לשינוי   
         שיעור המשכורת המשתלמת 

12.1.7.4      לעובד מושעה 

16 תחילה   .27

16 הוראות מעבר   .28
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 חדש! מהדורת אינטרנט.
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