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יבוא: 14 סעיף במקום (1)

חוק תיקון
הדיינים

כהונתם "תקופת
דיינים של

ולא אמונים הצהרת שהצהיר ביום תתחיל דיין כהונת . 14
מאלה: באחת אלא תסתיים

לקיצבה; בצאתו (1)

בהתפטרותו', (2)

שנושאיהם התפקידים לאחד במינויו או בהיבחרו (3)
לכנסת: מועמדים מלהיות מנועים

בסעיף כאמור דיינים למינוי הועדה החלטת עלפי (4)
16א.

". המשמעתי הדין בית החלטת עלפי (5)

יבוא: 16 סעיף אחרי (2)

כהונת "סיום
דייו

ראש יושב הצעת פי על רשאית, המינויים ועדת (א) 16א.

הרבני הדין בית כנשיא המכהן לישראל ראשי רב או הועדה
כהונתו סיום על לפחות, חברים שבעה של ברוב להחליט הגדול,

דיין. של

היא רשאית דיין, של כהונתו את לסיים הצעה לועדה הוגשה (ב)
את ותגיש בהצעה שתדון משנה ועדת חבריה מבין למנות

לועדה. ומסקנותיה מימצאיה

לעיין לדיין יאפשרו נתמנתה, אם המשנה, ועדת וכן הועדה (ג)
טענותיו. לטעון הזדמנות לו ויתנו שלפניהן בחומר
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בהחלטתה תקבע דיין, של כהו1תו סיום על הועדה החליטה (ד)
שיעור את דעתה, שיקול לפי וכן, הכהונה, לסיום המועד את

שיקבל. הגימלה

יש הענין שבנסיבות בעבירה חקירה נגדו שנפתחה דיין (ה)
לסיום עד שיקבל הגימלה שיעור את הועדה תקבע לא קלון, עמה
הדין פסק למתן עד או לדין, להעמידו שלא והחלטה נגדו החקירה

הענין. לפי בענינו,

(ה), קטן בסעיף כאמור בעבירה חקירה נגדו שנפתחה דיין (ו)
לתקופה להשעותו לפחות, חברים שבעה של ברוב הועדה רשאית

". לנכון שתמצא

חוק תיקון
הקאדים

 התשכ"א21961 הקאדים, בחוק .2

יבוא: 11 סעיף במקום (1)

כהונתם "תקופת
הקאדים של

אלא תסתיים ולא אמונים שהצהיר ביום תתחיל קאדי כהונת . 11
מאלה: באחת

לקיצבה; כצאתו (1)

בהתפטרותו; (2)

שנושאיהם התפקידים לאחד במינויו או בהיבחרו (3)
לכנסת; מועמדים מלהיות מנועים

בסעיף כאמור קאדים למינוי הועדה החלטת עלפי (4)
13א;

". המשמעתי הדין בית של החלטה עלפי (5)

יבוא: 13 סעיף אחרי (2)

כהונת "סיום
קאדי

ראש יושב הצעת פי על רשאית המינויים ועדת (א) א. 13

לערעורים, השרעי הדין בית כראש המכהן קאדי או הועדה
של כהונתו סיום על לפחות, חברים שבעה של ברוב להחליט

קאדי.

קאדי, של כהונתו את לסיים הצעה לועדה הוגשה (ב)
בהצעה שתדון משנה ועדת חבריה מבין למנות היא רשאית

לועדה. ומסקנותיה מימצאיה את ותגיש

לקאדי יאפשרו נתמנתה, אם המשנה ועדת וכן הועדה (ג)
טענותיו. לטעון הזדמנות לו ויתנו שלפניהן, בחומר לעיין

תקבע קאדי, של כהונתו סיום על הועדה החליטה (ד)
דעתה, שיקול לפי וכן הכהונה, לסיום המועד את בהחלטתה

שיקבל. הגימלה שיעור את

הענין שבנסיבות בעבירה חקירה נגדו שנפתחה קאדי (ה)
שיקבל הגימלה שיעור את הועדה תקבע לא קלון, עמה יש
עד או לדין, להעמידו שלא והחלטה נגדו החקירה לסיום עד

הענין. לפי בענינו, פסקהדין למתן
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קטן בסעיף כאמור בעבירה חקירה נגדו שנפתחה קאדי (ו)
לפחות, חברים שבעה של ברוב הועדה, רשאית (ה),

". לנכון שתמצא לתקופה להשעותו

 התשכ"ג31962 הדרוזיים, הדתיים הדין בתי בחוק

יבוא: 17 סעיף במקום (1)

חוק תיקון
הדתיים בתיהדין

הדרוזיים

כהונתם "תקופת
קאדים של

מד'הכ

ולא אמונים שהצהיר כיום תתחיל מד'הב קאדי כהונת . 17
מאלה: באחת אלא תסתיים

לקיצבה; בצאתו (1)

בהתפטרותו: (2)

שנושאיהם התפקידים לאחד במינויו או בהיבחרו (3)
לכנסת; מועמדים מלהיות מנועים

כאמור מד'הב קאדים למינוי הוועדה החלטת עלפי (4)

א: 19 בסעיף

". המשמעתי הדין בית החלטת עלפי (5)

יבוא: 19 סעיף אחרי (2)

כהונת "סיום
קאדימד'הב

ראש יושב הצעת עלפי רשאית, המינויים ועדת (א) א. 19
שבעה של ברוב להחליט לערעורים, הדין בית ראש או הועדה

קאדימד'הב. של כהונתו סיום על לפחות, חברים

קאדי של כהונתו את לסיים הצעה לועדה הוגשה (ב)
שתדון משנה ועדת חבריה מבין למנות היא רשאית מד'הב,

לועדה. ומסקנותיה מימצאיה את ותגיש בהצעה

יאפשרו נתמנתה, אם המשנה, ועדת וכן הועדה (ג)
הזדמנות לו ויתנו שלפניהן בחומר לעיין לקאדימד'הב

טענותיו. לטעון

קאדימד'הב, של כהונתו סיום על הועדה החליטה (ד)
שיקול לפי וכן, הכהונה, לסיום המועד את בהחלטתה תקבע

שיקבל. הגימלה שיעור את דעתה,

שבנסיבות בעבירה חקירה נגדו שנפתחה מד'הב קאדי (ה)
הגימלה שיעור את הועדה תקבע לא קלון, עמה יש הענין
לדין, להעמידו שלא והחלטה נגדו החקירה לסיום עד שיקבל

הענין. לפי בענינו, פסקהדין למתן עד או

כאמור בעבירה חקירה נגדו שנפתחה מד'הב קאדי (ו)
חברים שבעה של ברוב הועדה רשאית (ה), קטן בסעיף

". לנכון שתמצא לתקופה להשעותו לפחות,

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

מרידור דן
המשפטים שר
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