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 .1בחוק הרבנות הראשית לישראל ,התש''ם) 1 1980להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף ו,

ו

אחרי

ההגדרה "רב עיר"

■'"השר"

יבוא:

 ראש הממשלה".

* התקבל בכנסת ביום י"ז בשבט התשס"ד ) 9בפברואר  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה   ,72מיום כ"א בכסלו התשס"ד ) 16בדצמבר  ,(2003עמ' .266
ס"ח התש"ם ,עמ' ) 90עמ' .(136
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בסעיף  2לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(6בסופה יבוא "ומינוי רושמי נישואין מבין הרבנים
.2
שקיבלו כשירות כאמור".

בסעיף  7לחוק העיקרי 
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) (1בפסקה ) ,(3במקום "מהמועצות האזוריות הגדולות" יבוא "אחד מכל אחת משתי
המועצות האזוריות הגדולות; היה יותר מרב אזורי אחר במועצה אזורית אחת 
הוותיק שבהם ,ואם היו בעלי ותק שווה  הקשיש שבהם' ובמקום "באישור שר
הדתות" יבוא "באישור השר";
)(2

במקום פסקה ) (4יבוא:

") 8 (4רבני יישוב מכל אחד מ 8היישובים הגדולים" ,רב יישוב"  רב של
מושב ,קיבוץ או יישוב אחר שאינו רשות מקומית שנבחר או נתמנה באישור
השר;",
)(3

בפסקה

),(5

במקום "באישור שר הדתות" יבוא "באישור השר";

) (4בפסקה ) ,(8במקום "שימנה שר הדתות באישור הממשלה" יבוא "שימנו הרבנים
הראשיים לישראל ,בהתייעצות עם השר ובאישור הממשלה.
בסעיף  8לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(8במקום "שר הדתות באישור הממשלה" יבוא
.4
"השר ,בהתייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל ובאישור הממשלה".
בסעיף  9לחוק העיקרי ,במקום ''שר הדתות" יבוא 'השר".
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במקום "שימנה שר הדתות יבוא "שימנו השר והרבנים

) (1בסעיף קטן )א(,
הראשיים לישראל באחד";
)(2

בסעיף קטן )ב( ,במקום "ששר הדתות" יבוא "שהשר" ובמקום "שר הדתות" יבוא

"השר".
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בסעיף  18לחוק העיקרי ,במקום "לשר הדתות" יבוא לשר" ובמקום שר הדתות" יבוא
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"השר''.
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לחוק העיקרי ,במקום "שר הדתות" יבוא השר''.
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לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:
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")א( המועצה תקבע בכללים את סדרי זימון ישיבותיה ,דרכי עבודתה ונוהלי
דיוניה ,ורשאית היא לקבעם דרך קבע או לענין מסוים".
.10
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31

לחוק העיקרי ,במקום "שר הדתות" יבוא השר''.
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