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חיי; שירותי הדת היהודיים)תיקון מס׳ ד> ,התשי׳ן1990-
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מתפרסמות כלה הצעות חוה מטעם הממשלה:

תיק שירותי הדת היהודיים )תיקון מס׳  ,(7התש״ן1990-
אחרי סעיף  3לחוק שירות* הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל״א) '1971-להלן  -החוק
.1
העיקרי( ,יבוא:
״פסולים לכהונה
ר ח ד י ל ת

ח ב ד ו ת

3א .כל הוראה בחיקוק שלפיה פסול אדם לכהן כחבר המועצה של רשות
מקומית שבה קיימת מועצה דתית וכן כל הוראה בחיקוק שלפיה חדל חבר
מועצה של רשות מקומית כאמור לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה -
יחולו ,בשינויים המחוייבים ,גם על חבר של אותה מועצה דתית ,והוא הדין
בהוראות בדבר סדר הודעה על חדילת החברות במועצה״.

דברי
•הסעיף החדש המוצע בא למלא חסר שעליו
ו
הצביע בית המשפט העליון .מוצע להחיל על המועצות
ש ע י

1

ז

הוספת סעיף 3א

1

הסבי
הרשויות המקומיות לענין
הדתיות את ההוראות החלות על הרשו
פסלות לכהתה וחדילה מכהונה.

ס״ח התשל״א ,עמ׳  -.130התשל״ג ,עמי  :75התשל״ח ,עמי  :104התש״ם ,עמי  ;95התשמ״א ,עמי  : 148הונשמ׳יד ,עמ׳ :2
התשמ״ה ,עמי .20

הצעות חוק  ,1963י״א כסבתהתש״ן8.1-1990 ,

35

הוספת סעיף סוב

.2

אחרי סעיף  10א לחוק העיקרי יביא:

•יפי״!־ המועצה
ו ע ד ה

10ב) .א( ראה השר לעניני דתות ,לאחר שעיין בזין וחשבון של ועדת
חקירה שמינה ושבין חבריה נכלל נציג של היועץ המשפטי לממשלה  -כי
מועצה׳ אינה ממלאה עוד את התפקידים המוטלים עליה לפי כל דין או שאינה
ממלאה אותם תפקידים כראוי ,רשאי הוא ,לאחר שהזהיר אותה ,לפזר את
המועצה ולמנות במקומה ועדה ממונה.
)ב(

לועדה הממונה יהיו כל הסמכויות והחובות של המועצה.

)ג( השר לעניני דתות ימנה לועדה הממונה אחד מחבריה להיות
•ושביראש ,ואם ראה צורך בכד ,רשאי הוא למנות חבר אתר להיות סגן
יושביראש :ליושב־דאש ולסגנו יהיו כל הסמכויות והחובות של ראש המועצה
וסגנו ,והם יהיו זכאים לקבל מקופת המועצה את השכר שאושר לנושאי אותן
משרות במועצה שפוזרה.
)ד( ועדה ממונה תכהן עד שיחודש הרכב המועצה ,ורשאי השר לעניני
דתות לתדש את ההרכב לעניו זה בכל עת שימצא שהתנאים מאפשרים זאת.
(ה( על מינוי ועדת חקירה ,פיזור המועצה ומינוי ועדה ממונה לפי סעיף
זה תפורסם הודעה ברשומות.״
תיה־ו סעיף 11

.3

בסעיף  11לחוק העיקרי ,במקום סימן קטן )ב( יבוא:
״)בן השר לעניני דתות רשאי ,בהסכמת שר האוצר ושר הפנים ,לשנות את
השיעורים הקבועים להשתתפות! של הממשלה ושל הרשות המקומית כאמור״בסעיף
קטן )א( ,אם לדעתו תנא־ המקום המיוחדים מצדיקים זאת.״

דכרי
מוצע להסמיך את השר לעניני דתות לפזר
סעיף 2
מועצה דתית שאינה ממלאת את התפקידים שהוטלו עליה.
הסמכות תופעל לאחר שהשר עיין כדו״ח של ועדת חקירה
שמינה ולאחר שהזהיר את הסועצה-הדתית .עד לכינון מועצה
חדשה תכהן ועדה ממונה שימנה השר .ההוראות המוצעות
דומות לאלה החלות על רשויות מקומיות.
סעיף 3

סעיף  11לחוק הקיים קובע לאמור:

״כיסו• הוצאו.״ .התכציב
) .11א( בהוצאות תקציב של מועצה ישאו -
) (1הממשלה  -בשיעור של ;40%
) (2הרשות המקומית  -בשיעור של .60%

36

השכר
)ב( שר האוצר ושר הדתית ביחד רשאים להגדיל את
השיעור הקבוע בסעיף קטן)א(< (1אם ,לדעתם ,תנאי המקום
המיוחדים מצדיקים זאת.
)ג( ...״.
החוק הקיים מאפשר שינוי של השתתפות הממשלה
בתקציבה של מועצה דתית רק לכיוון של הגדלה ,ובמקרה זה
קטן ממילא שיעוד השתתפותה של הרשות המקומית.
מוצע לאפשר שינויים בשני הכיוונים ,הן להגדלה והן
להקטנה ,אם תנאי המקום המיוחדים מצדיקים זאת.

הצעות חוק  ,1963׳״א בטבת התש״ן8.1.1990 ,
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בסעיף  6לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשכ׳׳ט) 1969-להלן  -החוק העיקרי(,
.1
במקום ״ובכלי' שיט ישראליים״ יבוא ״בכלי שיט ישראליים ובנציגויות הדיפלומטיות
והקונסולריות של ישראל״.

תיקון סעיף 6

.2

בסעיף  7לחוק העיקרי ,במקום ״ט ,י׳ או י׳1״ יבוא ״ ט ׳  ,יי ,י' 1או יי.2״

תיקון סעיף ד

.3

בסעיף )78א( לחוק העיקרי ,במקום פיסקה ) (6יבוא:

תיקון סעיף 78

1

״) (6מעטפת הצבעה של בוחר שהצביע לפי פרקים ט׳ עד י׳ ,2ושהגיעה לועדה
המרכזית -
)א{

אם ההצבעה היתה לפי פרק ט׳  -לאחר היום הי 7שלאחר יום הבחירות:

)ב;־ אם ההצבעה היתה לפי פרקים יי ,י׳ 1או י׳ - 2לאחר היום ה־ 2שלאחר יום
הבחירות.״
.4

אחרי פרק ״ 1לחוק העיקרי יבוא;
״י׳:2

הוספת פרק י׳2

הבחי״ור ,בנציגויות הדיפלומטיות יהקונשולריות של ישראל

רשאים להצביע • י• 116ז .בוחר שהוא עובד המדינה שמקום עבודתו הרגיל נמצא כמדינת חוץ,
רשאי להצביע בקלפי מיוחדת שתוצב בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של
ישראל )להלן  -הנציגות( :גם בן זוגו של עובד המדינה כאמור וילדו ,שגילו
אינו עולה על עשרים שנים ,ושהם בוחרים ,יהיו רשאים להצביע באותה קלפי.
•י• ההצבעה
סדרי ההצבעה
י" ׳
יהי

וד

א ח ר ו ת

116ח.

ההצבעה בנציגויות תתקיים כיום הי 12שלפני יום הבחירות.

116ט .על ההצבעה בנציגויות יחולו הוראות סעיפים  100עד  ,116בשינויים
המחוייב־ם לפי הענץ ,וכן בשינויים אחרים ככל שיידרשו ,והם ייקבעו בידי
יושב ראש הועדה המרכזית בהתייעצות עם שר הפנים ועם שר החוץ.

דבר
לשעיר

1

סעיף  6לחוק העיקרי קובע לאמור:

״תייוש !?הצבעה
 .6לא תהיה הצבעה אלא בתחום היבשה של ישראל ובכלי
שיט ישראליים :הוראה זו לא תחול על ההצבעה לפי פרק
ט׳.׳׳

:סבר
היוצאים מן הכלל הדורש ריתוק בוחרים לתחנת קלפי
מסויימת ,הם חיילים ושוטד־פ)לפי פרק טי( ,המצביעים בכלי
שיט )לפי פרק י׳( והמצביעים בבתי הסוהר ובבתי המעצר
)לפי פרק י׳ 1של החוק( .מוצע להוסיף לרשימה גם את
המצביעים בנציגויות ישראל בחוץ לארץ )לפי פרק י׳2
המוצע(.

מוצע להוס״ף גם את האפשרות להצביע בנציגויות
ישראל בחוץ לארץ.
לסעיף 2

סעיף  7לחוק העיקרי קובע לאמור:

ריתוק לקלפי
ד .כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי אשר רשימת
הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו :הוראה זו לא תחול
על מי שמצביע לפי פרקים טי ,י׳ או ־׳.1״

סעיף  78לחוק העיקרי דן בפחקי הצבעה
לסעיף 3
פסולים .פיסקה ) (6קובעת לאמור:
״) (6מעטפת הצבעה של בוחר שהצביע לפי פרקים ט׳
או י׳ ואשר הגיעה לועדה המרכזית לאחר היום ה* 7שלאחר
יום הבחירות.״

ס׳׳ת התשב״ם ,עבר  :103התשמ׳׳ס ,עמ׳ .72
הצעות חוק  ,1963י״א בטבתהתש״ו8.3.1990 ,
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לא יאוחר מהיום ה׳ 42לפני יום הבחירות -

רשימת הדשאים
להצביע כנציגוידת

116״.

משלוח הרשימות

116יא .לא יאוחר מ־* 30מ־ם לפני יים הבחירות ישלח יושב ראש הועדה
המרכזית לראש הנציגות העתק מאושר של הרשימה של הבוחרים שיהיו
רשאים להצביע באותה נציגות :כל רשימה תהיה חתומה ביד יושב ראש הועדה
המרכזית או מי שהסמיך לענין זה.״

) (1ימסור שר הפנים לועדה המרכזית ,לאחר התייעצות עם שר
החוץ ,רשימה של הנציגויות:
) (2ימסור נציב שירות המדינה לועדה המרכזית ,וכן לשר הפנים
ולשר החוץ ,רשימה של עובדי המדינה ,בני זוגם וילדיהם הרשאים
להצביע בנציגויות ,בציון הנציגות שבה יהיו רשאים להצביע:
הרשימה תכלול את הפרטים שנקבעו בתקנות :לא יאוחר מהיום
האמור יודיע נציב שירות המדינה לכל עובד ,לבךזוגו ולילדו על
הכללת שמם ברשימה :מי שלא קיבל הודעה כאמור וטוען שהוא
זכאי להיכלל בה ומי שטוען שהוא רשאי להצביע בנציגות שונה מזו
שצויינה לגביו ,רשאים לערוד על כר לפני יושב ראש הועדה
המרכזית ,והחלטתו תהיה סופית :מטעמים שבבטתון המדינה ,מותר
שלא לכלול את שמו של עובד ,של בן זוגו ,או של ילדו ברשימה,
יבלבד שהעובד הםכיס לכך.

דברי
בעקבות סעיף  !14לחוק העיקרי ,המורה להשמיד פתק־
הצבעה בבחירות בכלי שיט שהגיעו לידי יושב ראש יעדת
הבחירות המרכזית באיחור ,מיצע לפסול כל פתק הצבעה
שהגיע לאחר המועד האחרון שנקבע בחוק.
הפרק החדש המוצע ,פרק ־  ,2בא להסדיר את
לעעיף׳ 4
הצבעתם של בוחרים שהם עובדי המדינה שמקום עבודתם
הרגיל הוא בחוץ לארץ .יחד עמם ייכלו להצביע בני זוגם

38
המחיר  56אגורות

הםבר
וילדיהם עד גיל  .20ההצבעה תהיה במעטפות כפילות ,בדומה
לכל הצבעה הנערכת מחוץ לתחנות הקלפי הרגילית .ההור
אות בדבר סדרי ההצבעה ,קבלת מעטפות ההצבעה ימנין
הקולות ייקבעו בידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
בהתייעצות עם שר הפנים ועם שר החוץ .רשימת הזכאים
להצביע בנציגויות תיערד ב־ד־ נציב שירית המדינה :על
השמטה מן הרשימה או על ציון נציגות לא מתאימה ניתן יהיה
לערוד לפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

הצעות חוק  ,1963י״א בטבת התש״ן8.1.1990 ,
 0334-3030א155

סודר בסדר־צילום ,דפוס הממשלה ,ירושלים

