
* תשל"ב1972 הראשית, הרבנות למועצת הבחירות חוק
המועצה הרכב הם הראשית הרבבות מועצת חברי (א) .1

לציון" "ראשון שתוארו ספרדי אחד לישראל, הראשיים הרבנים שני (1)
אשכנזי; ואחד

 (להלן אשכנזים ומחציתם ספרדים מחציתם אחרים, רבנים עשרה (2)
נבחרים). רבנים

יושבי לסירוגין יהיו והם הראשית, הרבנות מועצת נשיאי הם הראשיים הרבנים (ב)
אחרים. סדרים קבעו לא אם בישיבותיה ראש

של כבוד נשיא
הרבבות מועצת

הראשית

בבחירות מועמד היה לא כהונתו תקופת תום ואחרי לישראל ראשי רב שהיה מי (א) , 2
הראשית. הרבנות מועצת של כבוד נשיא  תוארו לישראל, הראשיים לרבנים

הזכות את לנושאו מקנה הראשית הרבנות מועצת של כבוד נשיא התואר (ב)
הראשיים הרבנים שני אותו הזמינו שאליה המועצה של ישיבה בכל מייעצת בדעה להשתתף

לישראל.

בוחרת ישירות,אסיפה בבחירות ייבחרו הנבחרים והרבנים לישראל הראשיים הרבנים שני (א) .3

הבוחרת). האסיפה  (להלן ציבור ונציגי רבנים של באסיפה ואישיות חשאיות
ושבעים רבבים שמונים מהם חברים, וחמישים מאה של תהיה הבוחרת האסיפה (ב)
מינוים או בחירתם ודרכי הבוחרת, האסיפה של הרכבה בדבר ההוראות יתר ציבור; נציגי
אלה, רשימות על ערר וזכות חבריה בבחירת להשתתף הזכאים רשימות עריכת חבריה, של

בתקנות. ייקבעו

הנחירות תוקםועדת הנבחרים הרבנים ושל לישראל הראשיים הרבנים של הבחירות לביצוע (א) , 4
בחירות. ועדת

היושבראש ושל חבריה של מינוים או בחירתם הבחירות, ועדת של הרכבה (ב)
בתקנות. ייקבעו עבודתה, וסדרי שלה

התקנות, לפי הבוחרת האסיפה חברי בו נתמנו לא או נבחרו שלא מקום כל (ג)
במינוים. או בבחירתם להשתתף הזכאים מבין למנותם הבחירות ועדת רשאית

הבחירות הנבחריםסדרי קביעת ההצבעה, צורת מועמדים, הצעת ניהולה, הבוחרת, האסיפה כינוס .5
תקבע  בתקנות נקבעו שלא ובמידה בתקנות, שנקבעו כפי יהיו הבחירות תוצאות ופרסום

הבחירות. ועדת

וכהונה מבחניםכשירות לפי או גיל מבחני לפי בבחר, רב או לישראל ראשי רב להיבחר הכשירות ,6

מקוםשבתפבה, למילוי והדרך בבחר, רב ושל לישראל ראשי רב של הכהונה משך אחרים,
ייקבעובתקבות.

הסמכויות רציפות
והתפקידים

והתפקידים הסמכויות יהיו לישראל, הראשיים הרבנים אחד של מקומו בתפנה (א) .7
לבחירתו עד הנותר הראשי לרב נתונים דין כל פי על לישראל הראשיים הרבנים שבי של

החדש. הראשי הרב של
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והתפקידים הסמכויות יהיו לישראל, הראשיים הרבנים שני של נתפנומקומותיהם (ב)
הרבנים שבין ולקשיש הספרדים הנבחרים הרבנים שבין לקשיש נתונים דין כל פי על שלהם
זה קטן סעיף הוראות החדשים; הראשיים הרבנים של לבחירתם עד האשכנזים הנבחרים

הדיינים,תשט"ו11955. לחוק 8(א) מסעיף לשנות באות אינן

 לפיו והתקנות זה חוק לענין ,8

המזרח; עדות בן או תימן יוצא לרבות  "ספרדי"
לאחר הבחירות, שועדת ומי עיר רב או מקומי רב קהילה, רב שנבחר מי  עיר" "רב
עיר. רב של תפקיד למעשה ממלא שהוא קבעה הראשית, הרבנות מועצת עם התייעצות

הגדרות

 בפסקה(1) הדיינים,תשט"ו1955, לחוק בסעיף16(א) (א) , 9

יימחקו;  לישראל" ראשי "רב המלים (1)
לישראל". ראשי רב על תחול לא זו "הוראה יבוא כסופה (2)

בטל.  הדיינים,תשט"ו1955 לחוק סעיף29 (ב)

הדיינים חוק תיקון

תשכ"ט שעה), (הוראות (בחירות) הראשית הרבנות מועצת לחוק 1 בסעיף (א) . 10
באוגוסט תשל"ב(11 באלול "א' יבוא בינואר1972)" 31) בשבטתשל"ב "ט"ו במקום ,21969

."(1972

במקום שעה),תשל"א31971, (הוראות הראשית הרבנות מועצת לחוק בסעיף2 (ב)
באוגוסט1972)". תשל"ב(11 באלול "א' יבוא בינואר1972)" תשל"ב(31 בשבט "ט"ו

בפברואר1972). תשל"ב(1 בשבט ט"ז ביום זה סעיף של תחילתו (ג)

אחרים חוק תיקוני

ועדת ובאישור הממשלה בהסכמת יתקין, והוא זה, חוק ביצוע על ממונה הדתות שר .11
לביצועו. הדרושות אחרות ותקנות בו האמורות התקנות את הכנסת, של הפנים

ותקנות ביצוע

שזר זלמן שניאור
המדינה בשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

ורהפטיג זרח
הדתות שר
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