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צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( )תיקון(, התשע"ד-2014

ולאחר  התשי"ב-11952,  לישראל,  הכניסה  לחוק  17)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

"גוואטמלה"  אחרי  התשל"ד-21974,  מאשרה(,  )פטור  לישראל  הכניסה  לצו  בתוספת    1
יבוא "גיאורגיה"  

ט"ז באדר א' התשע"ד )16 בפברואר 2014(
)חמ 3-1084-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר( )תיקון(, התשע"ד-2014

משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת  שירותי  לחוק  15)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי1,  בתוקף 
התשל"א-21971, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז-32007 )להלן - התקנות    1
העיקריות(, בתקנה 3)ב(, במקום "20,000" יבוא "50,000" 

בתקנה 6 לתקנות העיקריות -   2
בתקנת משנה )א(, אחרי פסקה )3( יבוא:  )1(

איחוד רשויות מקומיות שכתוצאה ממנו נדרש הליך בחירה פנימי כאמור   )4("
בתקנה 21)ג(;";

בתקנת משנה )ג(, המילים "למועצה הדתית אם קיימת כזו ברשות המקומית ואם   )2(
מכהן בה הרכב" - יימחקו 

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -   3
בתקנת משנה )א( -  )1(

ברישה, במקום "שישה" יבוא "חמישה"; )א( 

במקום פסקה )1( יבוא: )ב( 

שופט או דיין שמכהן או שיצא לגמלאות, שמינה השר בהסכמת ראש   )1("
הרשות המקומית ובהיוועצות עם הרבנים הראשיים לישראל והוא יהיה 

היושב ראש;";

במקום פסקה )4( יבוא: )ג( 

המקומית  הרשות  ראש  להלן:  כמפורט  המקומית  הרשות  נציגי  שני   )4("
שתמנה  נציג  וכן  נבחריה,  או  הרשות  עובדי  מקרב  ימנה  שהוא  נציג  או 

תיקון התוספת

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 7

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 354   1
ק"ת התשל"ד, עמ' 976   2

__________
י"פ התשס"ד, עמ' 1642; התשס"ח, עמ' 1820   1

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשל"ח, עמ' 104; התשס"ח, עמ' 648   2
ק"ת התשס"ז, עמ' 1150; התשס"ח, עמ' 853   3
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מועצת הרשות המקומית מקרב עובדיה או נבחריה; החליט ראש הרשות 
המקומית לכהן כחבר בוועדה או שמינה נציג, מקרב נבחרי הציבור מסיעות 
הקואליציה העירונית, נציג המועצה יהיה מקרב סיעות האופוזיציה, אלא 

אם כן החליטה המועצה למנות עובד הרשות המקומית;";

פסקה )5( - תימחק; )ד( 

הסיפה החל במילים "היועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת" - תימחק; )ה( 

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )2(

")א1( היועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת ישמש משקיף בוועדה זולת 
אם השר מינהו לשמש חבר הוועדה כנציגו 

)א2(  במקרה של חילוקי דעות תכריע דעתו של היושב ראש ";

תקנת משנה )ב(  - בטלה   )3(

בתקנה 8)ב( לתקנות העיקריות, במקום פסקאות )1( ו–)2( יבוא:   4
מחצית החברים ימונו בידי מועצת הרשות המקומית; לכל הפחות מחצית מחברי   )1("

האסיפה לפי פסקה זו יהיו נשים;

רבע מהחברים ימונו בידי בתי הכנסת בהתאם להליך המפורט בתקנה 12;  )2(

ציבורי  מעמד  בעלי  רבניות  במשרות  הנושאים  רבנים  יהיו  מהחברים  שמינית   )3(
מוסדות  וראשי  קהילות  רבני  שכונות,  רבני  זה  ובכלל  המקומית;  הרשות  בתחומי 

תורניים, שימונו בידי השר, בהסכמת ראש הרשות המקומית;

)4(  שמינית מהחברים יהיו נציגי ציבור מתחומי הרוח, החינוך, האקדמיה והמינהל, 
מחברי  מחצית  הפחות  לכל  המקומית;  הרשות  ראש  בהסכמת  השר  בידי  שימונו 

האסיפה לפי פסקה זו יהיו נשים;

ולעדות  למגזרים  לגופים,  ייצוג  ייתנו  ו–)4(   )3( פסקאות  לפי  שייבחרו  הנציגים    )5(
המעוניינים בקיומם של שירותי דת יהודיים בעיר "

תקנה 11 לתקנות העיקריות - בטלה    5
במקום תקנה 12 לתקנות העיקריות יבוא:   6

"מינוי נציגי בתי 
הכנסת 

שנציגיהם  הכנסת  בתי  את  תקבע  הבחירות  )א( ועדת    12
ישתתפו באסיפה הבוחרת וכן את מספר הנציגים של כל 

בית כנסת כאמור 

)ב( ועדת הבחירות תקבע את בתי הכנסת כאמור בתקנת 
משנה )א(, בהתאם לתבחינים האלה: תינתן קדימות, ככל 
של  ביותר  הגדול  המספר  שבהם  כנסת  לבתי  האפשר, 
של  מקבץ  המשקפים  כנסת  לבתי  או  בעיר,  המתפללים 
ייצוג  שלהם  מסוים  מגזר  או  מסוימת  מעדה  כנסת  בתי 
משמעותי בתחומי הרשות המקומית, באופן שיינתן ייצוג 
המקומית;  ברשות  והמגזרים  העדות  לכלל  וראוי  הולם 
כמו כן יינתן ייצוג, ככל האפשר, לכלל תחומה של הרשות 

המקומית 

תיקון תקנה 8

ביטול תקנה 11

החלפת תקנה 12
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שבית  הוא  זו  תקנה  לפי  כנסת  בית  לקביעת  )ג( תנאי 
התש"ם-41980,  העמותות,  חוק  לפי  עמותה  הוא  כנסת 

שבין מטרותיה - קיום תפילה או הפעלת בית כנסת 

הכנסת,  בית  עמותת  של  הכללית  האסיפה  )ד( חברי 
שוועדת הבחירות החליטה כי הוא ייוצג באסיפה הבוחרת, 
יהיו רשאים לבחור את נציגם; הודעה על קיום הבחירות 
בבית הכנסת תינתן 14 ימים לפני מועד הבחירות; פרוטוקול 
האסיפה הכללית של עמותת בית הכנסת בחתימת מורשי 
דין  עורך  בידי  ומאומת  מאושר  העמותה,  של  החתימה 
ימים   14 בתוך  הבחירות  לוועדת  יישלח  העמותה  מטעם 

ממועד הבחירות בבית הכנסת "

האמור בתקנה 15 לתקנות העיקריות יסומן ")א(" -   7
ובו, במקום הסיפה יבוא "המועד לעריכת הבחירות ייקבע 30 ימים לפחות לאחר   )1(

פרסום ההודעה בעיתון ולאחר תאריך משלוח ההודעה כאמור ";

ואחריו יבוא:   )2(

ועדת הבחירות תתכנס 7 ימים לפני מועד הבחירות לאשר את המועמדים  ")ב( 
לבחירה, לאחר בדיקת היועץ המשפטי של המשרד לפי תקנה 17)ז()2(, ותשלח 

הודעה לחברי האסיפה הבוחרת בדבר המועמדים שמועמדותם אושרה "

קלפי  "באמצעות  יבוא  נפרדת"  "בהצבעה  אחרי  העיקריות,  לתקנות  18)ב(  בתקנה    8
נפרדת" 

מקום שהחליטה ועדת הבחירות על מועד ומקום לעריכת הבחירות לפני תחילתן של    9
תקנות אלה, ימשיכו לחול על הליך הבחירות התקנות העיקריות כנוסחן ערב תחילתן 

של תקנות אלה  

י"ח באדר א' התשע"ד )18 בפברואר 2014(
)חמ 3-44-ת1(

ט נ ב י  תל פ נ  
השר לשירותי הדת  

תיקון תקנה 15

תיקון תקנה 18

הוראת מעבר

__________
ס"ח התש"ם, עמ' 210   4




