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פקודת העדות הדתיות )ארגונן(
תקנות בדבר הארכת תקופת כהונתה של מועצת הרבנות
הראשית לישראל
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת העדות הדתיות )ארגונן( והסעיפים ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
1

2

על אף האמור בתקנה  20לתקנות הקובעות את שיטת הבהירות או המינויים של
.1
מועצת הרבנות הראשית ,לשכות הרבנות ורבני הקהילות שפורסמו בעתון הרשמי ,1936
תוס׳  2מס׳  ,582עמי  ,198תמשיך מועצת הרבנות הראשית ,שנבחרה ביום כ״ט בשבט
תשט״ו) 21בפברואר  (1955לכהן עד יום כ״ו בתמוז תש״ד ) 21ביולי  (1960ועד בכלל א־
עד תאריך הבחירות למועצת הרבנות הראשית שיתקיימו לפני כן ,הכל לפי המועד המוקדם,
תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ג בשבט תש״ך ) 21בפברואר .(1960

.2

י

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העדות הדתיות )ארגונן( )הארכת תקופת כהונתה של
.3
מועצת הרבנות הראשית לישראל( ,תש״ך—1960״.
כ״ה בשבט תש״ך ) 23בפברואר (1960
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חומי א׳׳י ,כרד ב׳ פרק קכ״ו ,עמ׳ .1267
עייר תש״ח ,תזס׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
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מדוד לשלטון מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר מועצות מקומיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
ב

2
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שפ

בסעיף  46לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—— 1950
.1
) (1במקום סעיף קטן)אא( ,יבוא סעיף קטן זה:
״)אא( לא יכהן כראש המועצה חבר המועצה שאינו יודע קרוא וכתוב ובלבד
שאם ראה השר שטובת המקום דורשת זאת דשאי הוא להתיר כהונתו של חבר
המועצה כאמור כראש המועצה בתנאים וסוגים שיקבע.״
) (2בסעיף קטן )ז( ,בפסקה ) ,(3בסופה ,יווםף ״השר .רשאי ,אם ראה שטובת
המקום דורשת זאת ,להתיר שממלא מקומו של ראש המועצה כאמור ימלא תפקיד זה בתנאים
וסייגים שיקבע״.
3

 2 ,ל צ ו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מס׳  ,(5תש״ך—960i״.
כ״ה בשבט תש״ך )23בפברואר (1960
< •
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ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר ת׳ע״ח׳ תום׳ א׳ מט׳  ,2עמ׳ .1
ק״ת  ,127תשי״א ,עמי < ;178דת  ,942ת׳0י״ט ,עמי .2003
קובי) התקנות  ,992א׳ באדר תש׳׳ר29.2.1960 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר מועצות מקומיות
 ,בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות. , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
ג

2

.1
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בסעיף  6לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— , 1953בסעיף ק ט ן ) ג ( —
3

 (1),בדישה אחדי ״ובלבד שממלא מקומו של ראש המועצה יודע קרוא וכתוב״
יווםף ״השר רשאי ,אם ראה שטובת! המקום דורשת זאת ,להתיר שממלא מקומו
של ראש המועצה שאינו יודע קרוא וכתוב ימלא תפקיד זה בתנאים וסייגים
שיקבע״!
) (2בפסקה ) (3יימחק ״ובלבד שממלא מקומו של ראש המועצה יידע קרוא
וכתוב״.
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לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב( )תיקון מס׳  ,(3תש״ך^1960-״.
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 *:ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח׳ תו0׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,369תשי״ג ,עמ׳  ;1174ק״ת  ,942תשי״ט ,עט׳ .2004
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר מועצות טקומיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ^ 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ר)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

,1

בסעיף  32לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—— 1958
) (1במקום סעיף קטן)אא( ,יבוא סעיף קטן זה:
״)אא( לא יכהן כראש המועצה חבר המועצה שאינו יודע קרוא וכתוב
ובלבד שאם דאה השר שטובת המקום דורשת זאת ,רשאי הוא להתיר כהונתו
של חבר מועצה כאמור כראש המועצה בתנאים .וסייגים שיקבע״.
) (2בסעיף קטן )ז( ,בפסקה ) ,(3בסופה ,יווסף ״השר דשאי אם דאה שטובת
המקום דורשת זאת ,להתיר שממלא מקומו של ראש המועצה כאמור ימלא תפקיד
זה בתנאים וסייגים שיקבע״.
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לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מם׳  ,(2תש״ך—
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כ״ה בשבט תש״ך ) 23בפברואר (1960
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חיים משה שפירא
שד הפנים

עייר  ,1941תום׳ טס׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עמ׳  ;1256ק״ת  ,942ת׳עי״ט ,עמ׳ .2006
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