
התש"ן1990* ,(7 מס' (תיקון היהודיים הדת שירותי חוק

3א סעיף החוקהוספת (להלן 1 התשל"א1971 משולב), (נוסח היהודיים הדת שירותי לחוק 3 סעיף אחרי .1
יבוא העיקרי),

לכהונה פסולים
חברות וחדילת

רשות של המועצה כחבר לכהן אדם פסול שלפיה בחיקוק הוראה כל 3א
חבר חדל שלפיה בחיקוק הוראה כל וכן דתית מועצה קיימת שבה מקומית
 המועצה מישיבות שנעדר מחמת לכהן כאמור מקומית רשות של מועצה

הדין והוא דתית, מועצה אותה של חבר על גם המחוייבים, בשינויים יחולו,
" במועצה החברות חדילת על הודעה סדר בדבר כהוראות

10ב סעיף יבואהוספת העיקרי לחוק 10א סעיף אחרי . 2

המועצה פיזור
ממונה ועדה ומינוי

ועדת של וחשבון כדין שעיין לאחר דתות, לעניני השר ראה (א) ב 10

כי  לממשלה המשפטי היועץ של נציג נכלל חבריה ושבין שמינה חקירה
שאינה או דין כל לפי עליה המוטלים התפקידים את עוד ממלאה אינה מועצה
את לפזר אותה, שהזהיר לאחר הוא, רשאי כראוי, תפקידים אותם ממלאה

השר יקבע הממונה הועדה הרכב את ממונה. ועדה במקומה ואמנות המועצה

המקומית וברבנות המקומית הרשות בראש התייעצות לאחר

המועצה של והחובות הסמכויות כי1 יהיו הממונה לועדה (כ)

להיות מחבריה אחד הממונה לועדה ימנה דתות לעניני השר (ג)

סגן להיות אחר חבר למנות הוא רשאי בכך, צורך ראה ואם יושבראש,
המועצה ראש של והחובות הסמכויות כל יהיו ולסגנו ליושבראש יושבראש.

את המועצה מקופת לקבל המדינה, עובדי אינם אם זכאים, יהיו והם וסגנו
שפוזרה במועצה משרות אותן לנושאי שאושר השכר

,6 לסעיף בהתאם המועצה, הרכב שיחודש עד תכהן ממונה ועדה (ד)
שהתנאים שימצא עת בכל זה לענין ההרכב את לחדש דתות לעניני השר ורשאי

זאת מאפשרים

סעיף לפי ממונה ועדה ומינוי המועצה פיזור חקירה, ועדת מינוי על (ד.)
" ברשומות הודעה תפורסם זה

11 סעיף יבואתיקון (ב) קטן סעיף במקום העיקרי לחוק 11 בסעיף . 3

הרשות וראש הפנים שר האוצר, שר בהסכמת רשאי, דתות לעניני השר "(ב)

הרשות ושל הממשלה של להשתתפותן הקבועים השיעורים את לשנות המקומית
" זאת מצדיקים המיוחדים המקום תנאי לדעתו אם (א), קטן בסעיף כאמור המקומית

שמיר יצחק
הממשלה ראש

הרצוג חיים
המדינה נשיא

המר זבולון
דתות לעניני השר

י"א מיום 1963 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודבר החוק רצעת (1990 במרס 27) התש"ז בניסן א ביום בכנסת נתקבל
15 עמ' (1990 בינואר 8) התש"ן בטבת

2 עמ' התשמ"ד 148 עמ' התשמ"א 95 עמ' התש"ם, 104 עמ' התשל"ח 75 עמ' :התשל"ג, עמ'130 התשל"א ס"ח
20 עמ' התשמ"ה


