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 עדות דתיות (ארגון) הקנוח מיום 30.12.27

 תקנות ככסת ישראל

 (פרק קכו, סעיף 2).

 [1 בינואל, 1928]

 1. תקנות אלו תקראנה תקנות כנסת ישראל. השם הקצר

 חלק א״ - ענינים כלליים״
 2. בתקנות אלו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם, מלבד אם ענין פידוש

 הכתוב יחייב פירוש אחד —

 ״בוגד״ פירושו כל אדם, איש או אשה, אשד מלאו לו שמונה עשרה שנה >

 ״צרכי צדקה״ ו״הקדשות לצדקה״ כוללים את כל הצרכים וההקדשות
 הנכללים בסוגים אלה —

 (א) עזרה לעניים!

 (ב) התקדמות החנון• או הדת ז

 (ג) הפצת התודה וקיום מצוות ומנהגים דתיים,

 (ד) כל מטרה אחרת שיש בה ברכה או תועלת לכל האדם ושאינה נכללת
 בסוגים הנזכרים >

 ״כנסת ישראל״ כוללת את כל היהודים הרשומים כחברים לה באופן
 המפורש בזה ז

 ״עדה״ פירושה יכל צבור של יהודים שהתאחדו כדי לסדר את עניביהם
 הדתיים.

 ״עיריה יהודית, כפר יהודי או רובע יהודי״ פירושם, עיריה, כפר או רובע
 שלא פחות משלשת רבעי תושביהם הם יהודים.
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 אורגנים של כנסת 3. בפלשתינה (א״י) תהיה כנםת ישראל מוכרת, ותתכונינה קהלות כפי
 ישראל ,

 המפורש בתקנות אלו.

 מוסדות כנסת ישראל יכללו —

 (א) מועצת הרבנות הראשית?

 (ב) לשכות רבנות מקומיות?

 (ג) אספת נבחרים;

 (ד) ועד לאומי?

 (ה) ועדי קהלות.

 חלק ב• — מועצת הרבנות הראשית ולשכות רבנות•
 הרכב מועצת הרבנות 4. (1) מועצת הרבנות הראשית שתתכונן באופן המפורש בזה תמלא

 תפקיד של פקוח כללי על לשכות הרבנות ועל רבני הקהלות,

 (2) במועצת הרבנות הראשית יהיו שני רבנים ראשיים: האחד
 ספרדי והאחד אשכנזי, וששה חברים — שלשה ספרדים ושלשה אשכנזים.

 (3) הרכבתה של המועצה תוכל להשתנות עפ׳יי אספה מיוחדת

 שתקרא בהתאם לתקנה 9 (2) :

 בתנאי שלא יביאו כל שינוי ביחס המספרי של הרבנים הראשיים
 ושל חברי מועצת הרבנות שבין הספרדים והאשכנזים.

 הרכבן של לשכות 5. (1) באותן הקהלות שתחליט עליהן מועצת הרבנות הראשית תוקם
 הרבנות .

 לשכת רבנות או ימונה רב.

 (2) מספר החברים בכל לשכת רבנות ייקבע ע׳יי ועד הקהלה:

 בתנאי שבכל מקום שבו קיימת עדה ספרדית תהיה לעדה הנ״ל ביאת כח

 בלשכת הרבנות, ביחס למספר חברי העדה.
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^ רבנות תשמש בית דין _ רבני ממדרגה ראשונה^ באותם סמכותן המשפטית של כ ש ל ^ כ ^ , . •6 
ה לשכות הרבנות ף ן ם מ ת ה ו כ מ ם ה ה ת ן 1 א ד 1 ל ד י ה ת , ו ת י ש א ר  המקומות שיקבעו ע׳יי מועצת הרבנות ה

 לבתי הדין של כנסת ישראל בפלשתינה (א״י) עפ״י כל דבר מלך במועצתו או
י כל פקודה או עפי׳י כל חוק אחר של ממשלת פלשתינה (א״י), ורק לה , , פ  ע
 לבד תהיה הסמכות לרשום הקדשות נכסים לצרכי צדקה שנעשו ע״י חברי כנסת

 ישראל עפ״י דיני ישראל.

 (2) כל בית דין כזה יהיה כחו יפה, בהמלכו בדעת ועד הקהלה,
 ובהסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר באופן חוקי, למנות אפוטדופםים על נכסי

 יתומים קטנים ונכסי אנשים נעדרים מן הארץ שהם חברים לקהלה.

ם בענינים המםודיס סמכויות ערעור י ד ו מ ע  7* ^ ל

 , , "~" ~~" למועצת הרבנות

 לסמכותם של בתי הדין הרבניים. בית דין זה יתקין פעם בפעם תקנות בית דין
 בנידון בירור ערעורים.

 8. מועצת הרבנות הראשית תהא ביאת־הכח הדתית המוכרת של כנסת האופי המיצג של
ת מועצת^רבנות^הראשית י מ ן ק מ ? ת ן ו נ ב ר ת ה כ ש 1 ו ,  ישראל כלפי ממשלת פלשתינה (א״י) ו ורב תקתלה א

 יחשבו לביאת הכח הדתית המוכרת של הקהלה כלפי שלטון המחוז.

 9• (1) לאחר שתקנות אלו תקבלנה תוקף, על מועצת הרבנות הראשית [תקנות לבחירת מועצת
 , ! . | הרבנות וכו׳

 והועד הלאומי שישמשו באותה שעה, להתקין תקנות הקובעות את שטת הבחירות 1

 או המנויים של מועצת הרבנות הראשית, לשכות הרבנות ורבני הקהלות.
 (2) אם בתוך ששה חדשים לתקנות אלו לא יבואו מועצת הרבנות
 הראשית והועד הלאומי לידי הסכם יובאו השאלות הנידונות ביניהם לפני מועצה
 שתתכונן מיושב ראש שיתמנה מטעם הסוכנות היהודית, משני חברים שיתמנו
 מטעם הועד הלאומי שהאחד מהם יהיה ספרדי, ומשני חברים שיתמנו מטעם
 מועצת הרבנות הראשית שאחד מהם יהיה ספרדי. החלטת הרוב במועצה

 תהא מכרעת.

 (3) התקנות שתותקנה כאמור תקבענה גם הוראות בדבר כנוס
 אספה מיוחדת לבחירת מועצת רבנות, שתהא לה הסמכות לשנות את הרכבה

 של מועצת הרבנות הראשית, בהתחשב עם הודאות תקנה 4 מתקנות אלה.

 (4) התקנות תוגשנה לאישור לפני אספת הנבחרים, אשר תוכל
 לעשות בהן את התיקונים שתמצא לנכון, ואחרי שתאושרנה ע״י האספה תוגשנה

 ע״י הועד הלאומי לפני הנציב העליון ותקבלנה תוקף בהודיעו שהוא מאשרן.
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 (5) מועצת הרבנות הראשית ולשכות הרבנות ורבני מקהלות יבחרו
 או יתמנו לפי התקנות בתוך ששה חדשים למן היום שבו נתאשדו התקנות לחלוטין.

 10. מועצת הרבנות הראשית ולשכות הרבנות רשאיות —

 (א) לסדר צואות על־פי דיני ישראל ן

 (ב) לפקח על מקדשות צדקה יהודים שרוב מנהליהם או נאמניהם מבקשים
 פקוח כזד. או מסכימים לו, ולתכלית זו מרשות בידן למנות ועדות

 שחבדימן כלם או מקצתם ימיו אנשים שאינם רבנים?

 (ג) למנות, בהתחשב עם הוראות התקנה הבאה, פקידים הדרושים למן
 למלוי חובותיהן, ולפטרם ?

 (ד) לישב עפ״י הוראות פקודת הבוררות הנוהגת מזמן לזמן כל סכסוכים
 בין יהודים מקום שנכתב שטר בוררין על ידי שני הצדדים.

 סמכויות אחרות של
 מועצת הרבנות

 ולשכות הרבנות

 11• (1) תקציבה של מועצת הרבנות הראשית יקבע ע״י הועד הלאומי
 ומועצת הרבנות יחדיו. אם לא יבואו אלה לידי הסכם, תבואנה השאלות שיש

 עליהן סכסוך לפני מועצה שתהא מורכבת באופן שנקבע בתקנה 9 (1).

 תקציבה של מועצת
 הרבנות

 (2) מחובתו של הועד הלאומי לדאוג להספקת הוצאות מועצת
 הרבנות הראשית בהתאם לתקציב,

 (3) המסים שיתקבלו על ידי מועצת הרבנות הראשית במלאה את
 תפקידה המשפטי ישולמו לועד הלאומי, והוא יזקוף את המסים האלה בחשבון
 מיוחד יחד עם אותם הסכומים שישולמו על ידי מקהלות לצורך הוצאות מועצת

 הרבנות הראשית מתוך מסי השחיטה שיוטלו על פי תקנה 26.

 (4) מסכום שיזקף בחשבון מיוחד ישמש לכסוי תקציב מועצת
 הרבנות הראשית. אם כתום שנת הכספים תשאר יתרה לזכות החשבון ממיוחד
 תועבר מחצית היתרה לחשבון השנה הבאה ובמחצית הנותרת יוכל הועד הלאומי
 להשתמש לצרכיו הכלליים, אס כתום השנה יש גדעון בחשבון המיוחד תהא

 אספת הנבחרים רשאית להטיל מם מיוחד לצורך כסוי הגדעון.
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 חלק ג״ 7־ אספת הנבחרים והועד הלאומי״
 12. (1) אספת הנבחרים תשמש ביאודכח לכנסת ישראל וחבריה יבחרו בחירת אספת הנבחרים

 לתקופת שלש שנים.

 (2) בתוך ששה חדשים לתקנות אלו ינסח הועד הלאומי ויגיש
 לנציב העליון לשם אישור תקנות * המגדירות את הרכבה של אספת הנבחרים ואת
 שטת הבחירות לאספת נבחרים זו. התקנות תקבלנה תוקף החל מהיום שבו אישדן

 הנציב העליון, והאספה תבחר בתוך ששה חדשים מהיום הנ״ל,

 13• (1) האספה תבחר מדי שנה בשנה מבין חבריה ועד לאומי ותוכל תפקידי אספת הנבחרים

 לקבל החלטות שעל פיהן יתנהג הועד הלאומי.

 בתנאי שעד לבחירות חדשות יוסיף הועד הלאומי לכהן במשרתו ואפילו

 עבד זמנו.

 (2) לאחר: שתבחן אספת הנבחרים את הערכת ההוצאות וההכנסות
 שתוגש על־ידי הועד הלאומי, תאשר לועד הלאומי תקציב שנתי שיספיק להוצאות
 הנחוצות לשם מלוי תפקידיו, ובכללן כל ההוצאות הכרוכות בבחירות לאספת
 הנבחרים ובכנוסה של אספה זו, ולשאר הוצאות, אם תהיינה כאלו, שיהיה בהן
 צורך לשם כסוי תקציבה של מועצת הרבנות הראשית, במקרה שיהיה גדעון

 בחשבון המיוחד לפי תקנה 11.

 (3) אספת הנבחרים יהיה כחד. יפה לדרוש מאת קהלה או למלא את
 ידה להטיל על חבריה מם או מסים לכל אחת מן המטרות הבאות:

 (א) חנוך?

 (ב) עזר לעניים?

 (ג) טפול בחולים!

 (ד) פרנסת יתומים«

 (ה) תרומות להוצאות —

 (א) לשכות הרבנות ורבני הקהלה >

 * עיין עתה רשמי, נ5יוז 254.
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 (3) הועד הלאומי ?

 (ג) הקהלה וועד הקהלה,

 בהתאם לתקציביהם! וכמו כן תוכל להרשות הטלת מסים באמצעות הקהלה
 ל י ב ש  ב

 (^ השחיטה?

 (ב) רשיונות לאפית מצות או מכירתן?

 (ג) מתן תעודות או קיומן בהתאם לחוק.

 (4) אספת הנבחרים תקבע את שטת הגביות ואת הסכום המכסימלי
 של כל מם או תשלום שיש להטילו על פי תקנות אלו בצו שיוגש מדי שנה
 בשנה לנציב העליון לשם אישור, וצו זה יקבל תוקף בהודיע הנציב העליון שהוא

 מאשדו.

 (5) אם לא קבעה אספת הנבחרים את עצם הסכום של כל מם או
 תשלום, יהיו המם או התשלום טעונים מדי שנה בשנה אישורו של מושל המחוז

 שבמחוזו נמצא אזורה של הקהלה:

 בתנאי שמושל המחוז לא יאשר כל מם או תשלום העולים על המכסימום

 הקבוע.

 (6) התקציב שנתקבל על ידי אספת הנבחרים יוגש לנציב העליון
 לשם אישור והוא לא יקבל תוקף עד אישורו? ותקציבה של כל קהלה יוגש

 לאישור למושל המחוז והוא לא יקבל תוקף עד אישורו.

 (7) החשבונות השנתיים של הועד הלאומי והקהלות יוכנו על
 פי טופםים שיקבעו על ידי הנציב העליון במועצתו. החשבונות יבוקדו על ידי
 רואי חשבונות שיאושרו מטעם הנציב העליון. העתקה מהרצאת רואי החשבונות
 על מצב חשבונות הועד הלאומי תשלח לנציב העליון, והעתקה מהרצאת רואי

 החשבונות על מצב החשבונות של קהלה תשלח למושל המחוז.

 יזפקידי הועד הלאומי 14. הועד הלאומי ישמש במשרתו שנה אחת, ואלה יהיו תפקידיו:
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 (א) הוא ינהל את עניני כנסת ישראל בהתאם להחלטות האספה ?

 (ב) בתקופה שבין מושב למושב יוציא לפועל את כל החלטות האספה
 בענינים הנמצאים בגבול סמכותו של הועד הלאומי?

 (ג) הוא ישמש כבא כח כנסת ישראל בארץ ביחסיה לממשלה והוא יהיה
 אחראי להנהלת אותם הענינים והפעולות שהממשלה תמםדם לידיו ?

 (ד) הוא ישגיח על עניני הכספים וההנהלה של אותם הקדשות הצדקה
 של כנסת ישראל שאינם הקדשות צדקה בגדר פקודת הקדשות
 לצרכי צדקה שמרבית מנהליהן או נאמניהם מקבלים

 או מבקשים השגחה כזאת, בין שההקדשות הללו נעשן פיק יי•
 בפני מוסד רבני מאז התפרסם דבר המלך במועצתו על פלשתינה
 (א׳יי) 1922> בין שנעשו בפני בית־דין מושלמי דתי קודם שנתפרסם
 דבר המלך הנ״ל ובין שנעשו מחוץ לפלשתינה (א״י) בכל עת שהיא

 ובאיזה אופן שהוא?

 (ה) כחו יהיה יפה לרכוש בשם כנסת ישראל בעלות על מטלטלים ונכסי
 מקרקעים מכל המינים, להתקשר בחוזים, לחתום על שטרות, להופיע

 בדין כתובע ונתבע ולהופיע במשפטי בוררות בשמו הוא ז

 (ו) הוא ישגיח על הנהלת נכסי כנסת ישראל ומוסדותיה המתנהלים על־ידי
 הקהלות ויוכל לתת הוראות לקהלות או לועדיהן בכל העניגים

 הנכללים בתפקידיהם?

 (ז) הוא יוכל לנהל קרנות שנמסרו לו על־ידי הקהלות, יחידים ומוסדות ?
 ו

 (ח) הוא יוכל לנהל ספדי הנולדים, ספרי נשואין וספרי הנפטרים של
 היהודים, נוסף על ספדי הממשלה ?

 (ט) הוא יגיש דין וחשבון שנתי לנציב העליון על פעולותיה של כנסת

 ישראל.

 15. (1) הועד!הלאומי יכנס את אספת הנבחרים בכל פעם שיהיה צורך כינוס אספת הנבחרים
 . , ובחירתה

 בכך ולא פחות מאחת לשנים עשר חודש.
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 (2) לא יאוחר משלושה חדשים לפני תום זמנה של האספה עליו
 לקבוע את מועד הבחירות לאספת נבחרים חדשה.

 (3) הבחירות צריכות להגמד בתוך חמשה עשר יום אחדי תום
 זמן יפוי כחה של האספה:

 ואולם הנציב העליון יוכל על פי בקשת הועד הלאומי לאשר הארכת המועד
 לגמר הבחירות אם נתברר לו שםבות יוצאות מן הכלל מצריכות הארכה כזאת.

-שטת ההצבעה באספה 16. שיטת ההצבעה באספה וההוראות בנוגע למנין חוקי תקבענה בתקנות

 שתתאשרנה ע״י האספה בישיבתה הראשונה. התקנות תוגשנה לנציב העליון
 לאישור והן תקבלנה תוקף משעה שהנציב העליון יודיע שהוא מאשרן: האספה

 תוכל לשנות את התקנות כפעם בפעם בתנאי שתקבל אשור כיוצא בזה.

 פנקס היהודים הבוגרים 17. (1) מיד לכשתקבלנה תקנות אלה תוקף יערוך הועד הלאומי פנקס של
 היהודים הבוגרים שישבו בפלשתינה (א״י) לא פחות משלשה חדשים, והחלקים
 המתאימים של הפנקס יתפרסמו בכל עיר וכפר שבהם יושב אדם רשום אחד או
 יותר. פרסום זה יעשה בצורת הדבקת החלקים הללו על פתחי בתי כנסיות או על

 פתחי בנין יהודי צבורי אחר או באיזה אופן אחר, כפי שיאשר מושל המחוז.

 (2) כל הרוצה ששמו יוסף לפנקס ימסד הודעה לועד הלאומי
 בתוך חודש ימים מיום פרסום חלקיו המתאימים של הפנקס, וכשיתברר לועד
 הלאומי שבעל ההודעה הוא יהודי בוגר וכי ישב בארץ לא פחות משלשה חדשים

 יוסיף לפי זה את שמו לפנקס כאמור.

 (3) כל אדם שנדחתה בקשתו יוכל לערער בפני מועצה שתהא

 מורכבת מירידי ושני חברים שיתמנו ע״י הסוכנות היהודית.

 (4) כל הרוצה ששמו ימחק מהפנקס ימסור הודעה אם בעצמו
 או ע״י מורשה שיפה את כחו בכתב לכך, לועד הלאומי בתוך חודש ימים מיום
 פרסום חלקיו הנחוצים של הפנקס, והועד הלאומי יאשר את קבלת ההודעה וימחוק
 לפי זה את שמו מן הפנקס. ואדם זה יוכל לשלוח העתקה מהודעה כזאת למשרדו

 של מושל המחוז.

 (5) בתוך שלשה חדשים מיום שבו נתפרסם כל חלק מן הפנקס

 כאמור בסעיף קטן (1) יהא על הועד הלאומי:
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 (א) לגמור את תקון הפנקס{

 (ב) לפרסם בו במקום באופן שנקבע בסעיף קטן (1) פנקם מתוקן שאליו
 יצורפו רשימות האנשים ששמותיהם נוספו בפנקס או נמחקו מתוכו.

 (6) כל אדם ששמו נכלל בפנקס המתוקן יחשב כחבר לכנסת ישראל
 בפלשתינה (א׳יי):

 בתנאי שאם בכ״זן יבוא אדם ויטען ששמו נכלל בפנקס שלא בצדק יוכל
 להגיש ערעור בפני מושל המחוז ומשנתברר למושל המחוז שאדם כזה מסר מודעה
 בהלכה עפי׳י סעיף קטן (4) יתן צו הדורש מאת הועד הלאומי למחוק את
 שמו מן הפנקס. ובהנתן צו כזה יחשב כאילו הוא נמחק מהפנקס והאדם ששמו

 1מחק כאמור יחשב כאילו לא היה מעולם חבר לכנסת ישראל.

 18• (1) מדי שנה בשנה בחודש ניסן יוסיף הועד הלאומי בפנקס את הוספות לפנקס
 שמו של כל יהודי בוגר היושב בארץ לא פחות משלושה חדשים ולא נכלל
 בפנקס ועוד טרם מסר הודעה שיש ברצונו ששמו לא יהא נכלל בפנקס: ההוספות

 תתפרסמנה בכל מקום באותו האופן שבו נתפרסם הפנקס גופו.

 (2) כל הרוצה ששמו יוסף בפנקס וכל הרוצה ששמו ימחק מן
 הפנקס בין שהשם נוסף! מחדש ובין לא, ימסור הודעה לועד הלאומי, אם בעצמו
 או ע״י מורשה שיפה את כחו בכתב לכך, במשך חודש אייר, והועד הלאומי יטפל
 בבקשתו באופן ובתנאים שנקבעו בתקנה הקודמת. תקון הפנקס יגמד ורשימת
 השמות הנוספים או הנמחקים תתפרסם לא יאוחר מבםוף חודש סיון. כל אדם
 ששמו ימצא אז בפנקס יחשב כחבר לכנסת ישראל, בהתחשב עם זכותו להגיש

 בקשה למושל המחוז כאמור בתקנה 17 (6).

 (3) מי שהוא חבר לכנסת ישראל ודורש ששמו ימחק מן הפנקס
 בעת העשות התקון השנתי לא יהא פטור מחמת כן מאחריותו לשלם כל מם
 או תשלום המגיעים ממנו בתור חבר לכנסת ישראל בארץ בעת המחק שמו.
 מהיום שבו נמחק שמו מן הפנקס יחדל ליהנות מכל זכות מן הזכויות אשר לחברי
 כנסת ישראל והוא לא יהא זכאי ליהנות מכל שרות מן השרותים הצבורייס שכנםת

 ישראל או כל קהלה תוכלנה לתת.
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 חלה ד• — קהלות•

 הדמה של הקהלה 19. (1) בכל מקום שבו יושבים לא פחות משלשים חברים לכנסת ישראל
 בארץ תתכונן קהלה.

 (2) בכל מקום שבו יושבים פחות משלשים חברים לכנסת ישראל
ת א  יסתדרו חברים אלה לקהלה אם אישר מושל המחוז את סידורה של קחלה מ

 על יסוד בקשה מאת הועד הלאומי.

 (3) אם לא פנה הועד הלאומי בבקשה לכונן קהלה במקום שבו
 יושבים פחות משלושים חברים לכנסת ישראל, או, אם לא אישר מושל המחוז
 את הבקשה שהוגשה על־ידי הועד הלאומי, הרי על חברי כנסת ישראל באותו

 מקום, על־יםוד צו מאת הועד הלאומי, אם נתאשר על־ידי מושל המחוז —

 (א) להצטרף לקהלה הקרובה ביותר? או

 (ב) להתאחד עם חברי כנסת ישראל היושבים במקום אחר או במקומות
 אחרים כדי להסתדר לקהלה שמספר חבריה אינו פחות משלושים.

 20. בכל עיר או כפר לא תהיה יותר מקהלה אחת. אפם כי כל חלק
 מקהלה כזאת הכולל לא פחות משלושים בוגרים יוכל לתבוע ספוק צרכיו הדתיים
 והתרבותיים על־פי עיקריו הוא. והקהלה או ועד הקהלה, כפי שיחייב הענין,
 בסדרם ובנהלם שרותים צבוריים בעלי אופי דתי ותרבותי יתחשבו כיאות עם
 צרכיו של חלק כזה, ועל הקהלה או הועד שלה לחלק אותו חלק מהכנסות
 הקהלה המוקדש לצרכי דת ותרבות בין הקהלה ובין כל חלק כזה מהכנסת

 באופן יחסי למספר חבריהם.

 21• כל חבר מחברי כנסת ישראל העוקר את דירתו וחדל על ידי כך להיות

 חבר לקהלה לא יהא פטור מהאחריות לכל המסים או התשלומים המגיעים ממנו

 בעת צאתו מקהלה זאת.

 הרכב הועד 22. (1) הקהלה תבחר מדי שנה בשנה ועד באופן המפורש בתקנות
 אלו ואולם בכל עידיה, כפר, או רובע יהודיים שבהם נתכוננה מועצה מקומית
 פרק פד. על־פי פקודת המועצות המקומיות ישמשו חברי המועצה המקומית כועד
 הקהלה, בלתי אם יצוה מושל המחוז לערוך בחירות חדשות על-יםוד בקשה מחברים

 המונים במספרם לא פחות משליש חברי הקהלה.

 ספוק צרכי הדת או
 צרכי התרבות של חלק

 מן הקהלה

 עקירת דירה אינה
 פוגעת באחריות

 לשלם מסים
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 (2) שום דבד הנאמד בזה לא יפגע בזכויותיו של כל תושב מתושבי
 ־עידיה, כפד או דובע, שאינו הבד לקהלה המקומית, בתוד משלם מסים, ולא
 ׳יטיל אחדיות על אדם כזה לשלם מם או תשלום שהקהלה המקומית מטילה אותם.

 23. (1) בהתחשב עם הוראות סעיף קטן (2) וכשמםפר חברי האספה השנתית
ם של הקהלה י ר ב ן ן ה כ?1,1ית ^ ה פ ס ה א נ ש ה ב נ ל ש ך א מ ף ק ׳ ת ם י ת א ל מ ן עףלד, ע ע  הקהלה א

 לשם המטרות הבאות:

 (ב) לבחור מתוכם את הועד שדובר עליו בתקנה הקודמת וכל ועד אחד
 או מועצה אחרת שיהיו דרושים להנהלת עניני הצבור;

 (ג) למנות, אם תמצא האספה לנכון, בית־דין לבודדות שאליו יוכלו חברי
 הקהלה לפנות לשם ישוב סכסוכים אזרחיים בהתאם להוראות פקודת

 הבוררות הנוהגת מזמן לזמן;

 (ד) לשמוע ולבחון את משאלותיהם של כל ועד כזה או מועצה כזאת.

 (2) כשמספר חברי הקהלה עולה על מאתים ובמקרים אחרים
 כשהועד הלאומי פונה בבקשה אל מושל המחוז והלה מאשרה, יבחר הועד באופן
 שיקבע בתקנות שיתקין הועד הלאומי. והועד ישמש בכל התפקידים של אספה

 >ללית של חברי הקהלה, לבד מבחירות ועד שדובר עליו בתקנה הקודמת.

 24• (1) ועד הקהלןן: תפקידי הועד

 (א) יוציא לפועל את הוראותיו של הועד הלאומי ואת החלטות האספה
 הכללית של הקהלה בענינים הנכנסים בגבול סמכותם;

 (ב) י ישמש ביאת כח מוכרת כלפי שלטון המחוז בענינים הנכנסים בגבול

 (א) לאשר את התקציב השנתי;

 סמכותה של הקהלד.;

 יוציא לפועל כל צווי אדמיניסטרטיבי שינתן על־ידי הממשלה לקהלה
 או לועד שלה!

 (ג)

 (ד) ימנה ויפטר כל פקיד מפקידי הקהלה לבד מפקידי לשכת הרבנות!
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 (ה) ישגיח על הנהלת כל הנכסים או המוסדות של הקהלה;

 (2) הועד יהיה רשאי לרכוש בשם הקהלת בעלות על מטלטליו
 ומקרקעים מכל המינים, להתקשר בחוזים, לחתום על שטרות, להופיע בדיג כתובע

 וכנתבע ולהופיע במשפטי בוררות.

 25. (1) תקציבה של לשכת הרבנות המקומית או של רב הקהלה, הכל
 לפי העניו, יוחלט על־ידי לשכת הרבנות או הרב עם ועד הקהלה יחדו.
 חובתו של ועד־הקהלה תהיה להספיק את הכספים הנחוצים להוצאותיה של לשכת

 הרבנות או של הרב בהתאם לתקציב.

 (2) מסי בית דין שיתקבלו על-ידי בתי־הדין הרבניים ממדרגה ראשונה
 יכנסו לקופת ועד הקהלה וזה יזקפם לחשבון מיוחד יחד עם אותן התרומות
 לחשבון ההוצאות של לשכת הרבנות או של הרב שועד הקהלה יהיה חייב
 לתרמן, בהתאם לשלש התקנות הבאות, מתוך מסים שיוטלו על השחיטה, הקבורה,

 ועל אפית מצות או מכירתן.

 (3) הסכומים שיזקפו לחשבון המיוחד ישמשו לכסוי תקציבה של
 לשכת הרבנות או רב הקהלה. אם כתום שנת הכספים תהיה יתרה לזכות החשבון
 המיוחד, תועבר מחצית היתרה הזאת לחשבון השנה הבאה ובמחצית השניה
 תוכל הקהלה להשתמש לצרכיה הכללים, אם כתום השנה יהיה גדעון בחשבון
 המיוחד יהיה הועד רשאי להטיל מם מיוחד לצורך כסוי הגרעון, אם יפו את

 כהו על פי תקנה 13 להטיל מם לשם לשכת־הדבנות.

 הפיקוח על 26. (1) בכל קהלה תתכונן מועצה שתשגיח על עניני השחיטה וכל
 עניני השחיטה ,

 השייך לה.

 (2) הרכבתה של המועצה תקבע על־פי תקנות שתותקנה על־ידי

 הועד־הלאומי ומועצת הרבנות הראשית יחדיו:

 בתנאי שבכל מקום שבו ישנה עדה ספרדית שחבריה הנם חברים רשומים

 של כנסת ישראל, תנתן לעדה כזאת ביאת כח בהתאם למספר חבריה. אם לא

 יבואו הועד הלאומי ומועצת הרבנות לידי הסכם יובא הדבר בפני המועצה

 המורכבת באופן שנקבע בתקנה 9 (1).
 (3) התקנות תבטחנה לכל עדה מורכבת מאנשים שאינם רשומים
 כחברי כנסת ישראל ביאת־כח במועצה באופן יחסי למספר חבריה, אם הם רוצים

 שתהיה להם ביאודכח כזאת.

 (4) כל עדה כזאת תוכל למנות שוחטים שישחטו על־פי מנהגיה

 המיוחדים לה בעד קצבי העדה ותחת השגחתם של משגיחים מטעם העדה.

 תקציב לשכת הרבנות
 או הרב
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 (5) המועצה תוכל, אם תמצא לנכון, למנות מנהל שיקבל משכורת
 שתקבע עליידי המועצה,

 (6) המועצה תמלא תפקידיה באמצעות שתי ועדות —

 (א) ועדה דתית (לעניני השחיטה גופה)

 (ב) ועדה לעניני הנהלה (אדמיניסטרטיבית) ו

 (7) תפקידיה של הועדה הדתית יהיו, בהתחשב עם הוראות הסעיפים
 הקטנים (1) עד (4) —

 (א) למנות ולפטר אנשים המשמשים בתפקידים דתיים בשחיטה ולחלק
 ביניהם את העבודה!

 (ב) להתקין תקנות לספוק הדרישות הדתיות בבית המטבחים ובאטליזים.

 (8) תפקידיה של הועדה לעניני הנהלה יהיו —

 (א) לקבוע את משכורותיהם של כל פקידי המועצה!

 (ב) למנות פקידים חילוניים ולחלק ביניהם את העבודה!

 (ג) לדאוג לגבית המסים המוטלים על הבשר!

 (ד) ליתן רשיונות לקצבים למכירת בשר בהמות שנשחטו על־פי דיני

 ישראל.

 (9) ההכנסות המתקבלות ממסי השחיטה תשמשנה קודם כל
 לתשלום משכורות הפקידים המטפלים בשחיטה, לבד מהשוחטים והמפקחים.
 בהתחשב עם תנאי זה תחולק יתרת המסים בין המועצה המקומית ובין כל עדה
 מורכבת מאנשים שאינם חברים לקהלה, אלא שיש לה ביאודכח במועצה באופן
 יחסי למספר חבריה הבוגדים. תשלום משכורות השוחטים והמפקחים של הקהלה
 יהיו חוב ראשון על החלק שיופרש לקהלה. כל יתדה עודפת תופרש על-פי מכסה
 כזאת שיודה הועד הלאומי, על־פי החלטת אספת הנבחרים, ובהתחשב עם הודאות
 התקנות האלה, לצורך כלכלת מועצת הרבנות הראשית ולשכת הרבנות או

 רב הקהלה.
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 (10) על המועצה למלא בעניני דת אחרי כל תקנות שהותקנה או
ך  הוראות שתנתנה על ידי מועצת הרבנות הראשית מבלי שתפגע על ידי כ
 סמכותן של העדות שדובר עליהן בסעיפים הקטנים (2) עד (4) להשתמש באופך

 בלתי מוגבל בזכויות הנתונות להן.

 (11) שום דבר הנאמר בסעיף זה לא יגרע מזכויותיה של כל עדה
 המורכבת מאנשים שאינם רשומים כחברי כנסת ישראל לסדר שחיטה דתית באופן

 בלתי תלוי במועצה:

 בתנאי שתמיד תטיל כל עדה כזאת מסים על בשר בהמות שנשחטו על ידי
 שוחטיה באותו השעור שנקבע על ידי המועצה.

 קבודה 27. (1) בכל קהלה תתכונן מועצת בית הקברות ותפקידיה יהיו:

 (א) לקבוע באישורו של מושל המחוז את דרגת מסי הקבורה שישולמו
 בשביל הקבורה בבתי הקברות של הקהלה;

 (ב) להשגיח על בתי הקברות לרבות בתי עלמין עתיקים של הקהלה $

 (ג) לרכוש, כשיש צורך בכך, כברות אדמה חדשות שתשמשנה לבתי עלמין ן

 (ד) להשגיח על העבודה של כל חברה קדישא בקהלה

 (2) בכל מקום שבו ישנה עדה ספרדית תכיל המועצה מספר ספרדים

 ביחס למספר חברי הועדה הספרדית.

 (3) כל עדה או כל קבוץ יהודים בתוך הקהלה יוכלו לכונן חברה
 קדישא ויוכלו לרכוש קרקע שתשמש בית עלמין לחבריה. כל חברה כזאת תוכל

 להטיל מם בשביל מקום קבורה בבית העלמין שלה ולהוצאות הקבורה:

 בתנאי שהסכום המקסימלי של מסים כאלה יקבע על ידי ועד הקהלה

 בהמלכו בדעת באי כח החברה הנוגעת בדבר.

 (4) מם הקבורה ישולם לקהלה על כל אדם שהובא לקברות בכל
 בית עלמין של הקהלה. תשלום המם מזכה את משפחת הנפטר לבנות נפש או

 מצבת אבן, בתנאי שמועצת בית עלמין תקבע את טיבם ומדתם.
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 (5) בהכנסות הנקיות שתתקבלנה ממסי חקבודה, אחדי תשלוט
 :הוצאות מועצת בית עלמין, ישתמש ועד הקהלת לכסוי הוצאות לשכת הרבנות

 .או הדב דמתא באופן הנקבע בתקנה 25.

 (6) שום דבר הנאמד בתקנות אלו לא יובן כאילו הוא בא לגרוע
 «זכותם של כל חבר אנשים שאינם חברים לכנסת ישראל להתקין לעצמם סדרי
 קבורה משלהם, בהתחשב תמיד עם כל תקנה שתותקן על ידי הממשלה או

 •הרשויות המקומיות ושום מם לא ישולם לקהלה בשל קבורה כזאת.

 28» (1) בהתחשב עם אישורה של הקהלה באספה הכללית יהא מותר מצות
לועד הקהלה לסדר יחד עם לשכת הרבנות או הרב דמתא מתן רשיונות לאופי 1 

 •מצות או למוכרי מצות שהנם חברי כנסת ישראל ולהטיל מסים על רשיונות אלה
י הוראות תקנה 13. פ  ל

 (2) ההכנסות הנקיות שתתקבלנה ממסים אלה אחרי נכוי כל
 ־ההוצאות שהוצאו במתן הרשיון תשמשנה לכסוי הוצאות לשכת הרבנות או רב

 זזקהלה באופן הנקבע בתקנה 25.

 (3) על ועד הקהלה כשיבוא להשתמש בסמכות המסורה לו על פי
 *תקנות אלו, למלא, בעניני דת, אחרי כל התקנות או ההוראות של מועצת הרבנות
 ־הראשית, ובעניני הנהלה עליו למלא אחרי כל התקנות או ההודאות שיתקין או

 •שיוציא הועד הלאומי.

 29• שום דבר הנאמר בתקנות אלה לא יפגע — פרט לאגודות
 קיימות

 (א) במצבה המשפטי ובםמכויותיה של כל עדה שחבריה הנם חברי כנסת
 ישראל, ואשר לפני תאריך תקנות אלה, היתד, רשומה כאגודה או

 אשר היתה באופן אחר אישיות משפטית? או

 (ב) בנכסי כל הקדש צדקה שנעשה לטובת עדה כזאת.




