חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,תשל"א♦ 1971
הקמת מועצה דתית

מספר חברי
המועצה
הצעת מועמדים

 .1שר הדתות רשאי להקים מועצה דתית לפי הוראות חוק זה )להלן  מועצה( בכל
רשות מקומית שאין כה מועצה כאמור.
.2

שר

הדתות יקבע את מספר חברי המועצה ,ובלבד שלא יעלה על מספר חברי הרשות

המקומית,
.3

)א(

מן המספר שנקבע יציעו מועמדים למועצה לסי מכסות אלה 
שר הדתות

 ;45%

)0
)(2

הרשות המקומית

 :45%

)(3

הרבנות המקומית

 ;10%

גקביעת מספר המועמדים כאמור .ייחשב שבר המגיע לחצי ומעלה כיחידה שלמה.
)ב( לא הציעה הרשות המקומית לשר הדתות מכסת המועמדים למועצה תוך
שלושים יום מיום שנשלחה אליה דרישת השר ,תישלח דרישה נוספת :לא נענתה
הרשות המקומית גם לדרישה הנוספת תוך חמישה עשר יום מיום שנשלחה ,רשאי שר הדתות
להציע את מכסת המועמדים שנועדה לרשות המקומית; הוראות אלה יחולו גם על
מכסה המועמדים של הרבנות המקומית.
הערכת המועמדים

יישוב
דעוה

חילוקי

חידוש הרכב
המועצות

שלוש הרשויות הנזכרות כסעיף  3יחוו דעתן על המועמדים מבחינת התאמתם לשמש
,4
חברי המועצה ומבחינת ייצוגם המתאים של הגופים והעדות המעונינים בקיומם של שירותי
 הדת היהודיים )להלן  שירותי דת( כמקום.
נתגלעוחילוקי דעות בין שלוש הרשויות ,יובאו להכרעת ועדת שרים שחבריה שר
.5
הדתות ,שר המשפטים ושר הפנים או נציגיהם; ערער שר על החלטת הועדה ,תכריע
הממשלה.
)א( שר הדתות יחדש את הרכבה של כל מועצה בהתאם לסעיפים  2עד  5כל ארבע
.6
שנים לאחר יום כ"ו באלול תשכ"ז ) 1באוקטובר.(1967
הודעה על ההרכב החדש תפורסם ברשומות; עד יום הפרסום תוסיף לכהן
)ב(
המועצה בהרכבה הקודם ,ומאותו יום תכהן בהרכבה החדש.

סמכויות מועצה

הגנת תקציב

מועצה מוסמכת לספל בסיפוק שירותי דת ולשם זה רשאית היא להתקשר בחחים,
.7
להחזיק רכוש בדרן שכירות או חכירה ולרכוש מיטלטלין ,הכל בהתאם לסעיפי תקציבה
המאושר. .
.8

כל

מועצה תכין הצעת תקציב של שירותי הדת ,כמועד ובצורה שיקבע שר הדתות.

* נקבע בועדת החוקה ומשפט של הכנסתביום י"ד תמוז תשל"א )7ביולי  (1971לפי סעיף
השלטון והמשפט ,תש"ח .1948נוסחמשולב זה בא במקום חוק תקציבי השירותים הדתיים
: 1949ס"ה תש"ט עמ'  ;150תש"י ,עמ'  ;315תשי"א ,עמ'  :92תשי" ,ב עמ'  ;143תשי"ג
עמ'  ;82תשס"ו ,עמ'  ;54תשט"ז ,עמ'  ;49תשי"ח עמ' ;105תש"ך ,עמ'  ;22תשכ"א,עמ' :68
תשכ" ,ג עמ'  ;77תשכ"ו ,עמ'  ;50תשכ"ז ,עמ' .43

 18לפקודת סדרי
היהודיים ,תש"ט~
עמ'  ;58תשי"ד,
תשכ"ב ,עמ' :75

ספר החוקים,628כ"ב בתמוז תשל"א15.7.1971.

.9

)א(

הרכבה הצעת תקציב כאמור ,תגישנה המועצה לאישור 
) (1אם המקום שלתושביו היא מספקת שירותי דת נמצא בתחום שיפוטה
של רשות מקומית  לרשות המקומית:
) (2בכל מקרה אחר  לשר הדתות.

אישור התקציב

)כ( נחלקו 'הדעות כין המועצה ובין הרשות המקומית בנוגע להצעת תקציב שהוגשה
לפי סעיף קטן )א( ) ,0תכריע בדבר הממשלה ,ובהתאם להכרעתה תאשר הממשלה את הצעת
התקציב ,בשינויים או כלי שינויים.
אושרה הצעת תקציב כאמור ,תהיה ההצעה לתקציב ברתוקף ומחייב והמועצה לא
. 10
תוציא כל הוצאה שהיא אלא אם נכללה כתקציב זה.
11

) .א(

בהוצאות תקציב שאושר לפי סעיף ) 9א() (1או )כ( ישאו 
) (1הממשלה  בשיעור של שלישן
)(2

תוקף התקציב

כיסוי הוצאות
התקציב

הרשות המקומית  בשיעור של שני שלישים.

)כ( שר האוצר ושר הדתות ביחד רשאים להגדיל את השיעור הקבוע כסעיף
קטן )א() (1אם לדעתם תנאי המקום המיוחדים מצדיקים זאת.
)ג( בהוצאות תקציב שאושר לפי סעיף ) 9א() (2תשא הממשלה ,בגדר חוק התקציב
הנוהג במדינה מזמן לזמן.
 . 12חחים של מועצה ייחתמו כידי ראש הרשות המקומית וראש המועצה ,ואם מקומה
אינו נמצא כתחום שיפוטה של רשות מקומית ייחתמו החוזים ביד ראש המועצה בלבד.

חתימת חווים

) . 13א( שר הדתות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
לביצועו ,וכין השאר תקנות כדבר 

ביצוע ותקנות

)(1

מינוי חברים למועצה במקום חברים שמקומם נתפנה;

) (2בחירות של רבני עיר; לענין זה'' .רב עיר"  רב של ישוב שהוא עיריה
או מועצה מקומית )רב מקומי(;
) (3רישוי חברות לעניני קבורה של יהודים ,ובלבד שיובטח כי לא יינתן
רשיון אלא לגוף שהוכיח שיש בידו לעשות את הסידורים המינהליים והכספיים
הדרושים לשם מילוי תפקידיו; לענין זה יראו רשות מקומית ומועצה כגוף
שהוכיח שיש בידו לעשות סידורים כאמור;
) (4הקמת מועצות בתי עלמין יהודיים על פי בקשתן של החברות העוסקות
בקבורת יהודים במקום ,של הרשות המקומית או של המועצה ,והגדרת תפקי
דיהן של מועצות בתי העלמין.
מועצה ,חכרה לעניני קבורה של יהודים ומועצת בתי עלמין יהודיים רשאיות,
)ב(
באישור שר הדתות ולפי תקנות שהתקין לענין זה ,להטיל אגרות בעד שירותיהן.

שפירא
יעקב ש'
שר המשפטים

