
התשנ"ח1998* ,(4 מס' (תיקון הכנסת חוק

יבוא: 5 סעיף אחרי ,1 התשנ"ד1994 הכנסת, בחוק . 16 סעיף הוספת

נציגים בחירת זה בסעיף (א) .6

5(א); בסעיף כהגדרתם  פליליים" "הליכים
 "ועדה"

התשט''ו הדיינים, לחוק 6 סעיף שלפי המינויים ועדת (1)
;2 1955

התשכ"א הקאדים, לחוק 4 סעיף שלפי המינויים ועדת (2)
;3 1961

הדתיים הדין בתי לחוק 11 סעיף שלפי המינויים ועדת (5)
;4 התשכ"ג1962 הדרוזיים,

לחוקיסוד: 4 סעיף שלפי שופטים לבחירת הועדה (4)
השפיטה5.

מטעמה חבר לבחירת סייגים לקבוע בתקנונה, רשאית, הכנסת (ב)
פליליים, הליכים נגדו שמתנהלים בועדה חבר של השעיה דרכי בועדה,

הורשע אם בה, מכהונתו בועדה חבר של העברה דרכי וכן לסיומם, עד

פליליים. הליכים בעקבות בדין,

במקומו; אחר חבר תבחר בועדה, חבר מכהונתו הכנסת העבירה (ג)
למשך במקומו אחר חבר תבחר בועדה, חבר מכהונתו הכנסת השעתה

ההשעיה." תקופת

חברים החדשה הכנסת שתבחר "עד אחרי 6(א), בסעיף התשט"ו1955, הדיינים, בחוק .2

התשנ"ד1994". הכנסת, חוק להוראות בכפוף "והכל יבוא במקומם" אחרים
חוק תיקון

17 מס'  הדיינים

החדשה הכנסת שתבחר "עד אחרי 4(א), בסעיף התשכ"או196, הקאדים, בחוק .3

התשנ"ד1994". הכנסת, חוק להוראות בכפוף "והכל יבוא במקומם" אחרים חברים
חוק תיקון

8 מס'  הקאדים

 11(א) בסעיף התשכ"ג1962, הדרוזיים, הדתיים הדין בתי בחוק .4

בכפוף "והכל יבוא שייבחר" דרוזי כנסת "חבר במילים המתחילה הפסקה בסוף (1)
הכנסת)", חוק  (להלן התשנ"ד1994 הכנסת, חוק להוראות

יבוא: נוסף" דרוזי כנסת "חבר במילים המתחילה הפסקה לפני (2)

תהא כהונתו ותקופת הועדה, כחבר הוא יכהן בלבד, אחד דרוזי כנסת חבר "היה

אינו שאם ובלבד הכנסת, ידי על שנבחר דרוזי כנסת חבר של כהונתו כתקופת
בכנסת אין כאילו ינהגו הכנסת, חוק הוראות מפאת הועדה כחבר לכהן יכול
או הועדה כחבר לכהן חבר אותו רצה לא אם הדין והוא דרוזי; כנסת חבר

בה;"; מחברותו התפטר

בכפוף ''והכל יבוא נוסף" דרוזי כנסת "חבר במילים המתחילה הפסקה בסוף (3)
הכנסת". חוק להוראות

חוק תיקון
הדין בחי

הדרוזיים הדתיים
10 מס' 

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1998 במרס 24) התשנ"ח באדר כ''ו ביום בכנסת נתקבל .
.172 עמ' ,(1997 בפברואר 12) התשנ''ז א' באדר ה' מיום ,2582

112. עמ' התשנ"ח, ;140 עמ' התשנ''ד, ס''ח 1

.68 עמ' התשט''ו, ס"ח 2
118. עמ' התשכ''א, ס"ח 3
20. עמ' התשכ''ג, ס''ח 4
78. עמ' התשמ''ד, ס''ח 5



חוק תיקון
 המשפט בתי

25 מס

שהכנסת "עד אחרי ,(1)6 בסעיף התשמ"ד61984, משולב], [נוסח המשפט בתי בחוק ,5

התשנ''ד הכנסת, חוק להוראות בכפוף והכל יבוא במקומם" אחרים חברים תבחר החדשה
."1994

שלתחולה תחילתו לפני ניטלה שחסינותו הכנסת חבר על יחולו לא זה חוק הוראות .6

החוק.

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב


