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חוקבתיהדיןהדתייםהדרוזיים)תיקוןמס'18(,התשע"א-2011*

בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 9 - 1 תיקון סעיף 9

האמור בו יסומן ")א(", ובו -  )1(

במקום פסקה )1( יבוא: )א( 

בעל ותק של חמש שנים לפחות כאיש דתי דרוזי שיש לו נגישות   )1("
לכתבי הדת הדרוזית ולכתבי הפרשנות שלה; אישור להתקיימותו של 
תנאי זה יינתן בכתב בידי הסאיס המכהן בבית התפילה הדרוזי )חילווה( 

במקום מושבו של המועמד, להנחת דעתה של ועדת המינויים;";

בפסקה )3(, המילים "ונשוי או היה נשוי" - יימחקו; )ב( 

אחרי פסקה )3( יבוא: )ג( 

בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה   )4("
להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 10, או תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה 

גבוהה בחוץ לארץ, ובלבד שהתואר הוכר על ידי משרד החינוך;

עמד בהצלחה בבחינות בכתב שקבעה ועדה בוחנת, כמשמעותה   )5(
בסעיף קטן )ב( ";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

חברי הוועדה הבוחנת יהיו ראש בית הדין לערעורים, והוא יהיה היושב  ")ב( 
ראש, חבר כנסת דרוזי שתבחר ועדת המינויים, ואדם נוסף שכיהן בעבר כקאדי-

מד'הב או שהוא עורך דין דרוזי שעסק בעריכת דין, ברציפות או לסירוגין, לא 
פחות מחמש שנים, שימנה שר המשפטים; לא מונה ראש בית הדין לערעורים, 
ימנה שר המשפטים קאדי-מד'הב מקרב הקאדים-מדה'ב המכהנים בבית הדין 

לערעורים למלא את מקומו לפי סעיף קטן זה 

שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים, יקבע את סדרי  )ג( 
הבחינה "

הוראות סעיף 9 לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 1 לחוק זה, לא יחולו על - 2 תחולה

מי שערב תחילתו של חוק זה מכהן כקאדי-מד'הב;  )1(

מועמד בהליך מינוי שפורסמה לגביו הודעה ברשומות לפי סעיף 12 לחוק העיקרי   )2(
ערב תחילתו של חוק זה, לעניין מועמדות באותו הליך בלבד 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע  י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר      
   יושב ראש הכנסת
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האמור בו יסומן ")א(", ובו -  )1(

במקום פסקה )1( יבוא: )א( 

בעל ותק של חמש שנים לפחות כאיש דתי דרוזי שיש לו נגישות   )1("
לכתבי הדת הדרוזית ולכתבי הפרשנות שלה; אישור להתקיימותו של 
תנאי זה יינתן בכתב בידי הסאיס המכהן בבית התפילה הדרוזי )חילווה( 

במקום מושבו של המועמד, להנחת דעתה של ועדת המינויים;";

בפסקה )3(, המילים "ונשוי או היה נשוי" - יימחקו; )ב( 

אחרי פסקה )3( יבוא: )ג( 

בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה   )4("
להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 2, או תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה 

גבוהה בחוץ לארץ, ובלבד שהתואר הוכר על ידי משרד החינוך;

עמד בהצלחה בבחינות בכתב שקבעה ועדה בוחנת, כמשמעותה   )5(
בסעיף קטן )ב( ";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

חברי הוועדה הבוחנת יהיו ראש בית הדין לערעורים, והוא יהיה היושב  ")ב( 
ראש, חבר כנסת דרוזי שתבחר ועדת המינויים, ואדם נוסף שכיהן בעבר כקאדי-

מד'הב או שהוא עורך דין דרוזי שעסק בעריכת דין, ברציפות או לסירוגין, לא 
פחות מחמש שנים, שימנה שר המשפטים; לא מונה ראש בית הדין לערעורים, 
ימנה שר המשפטים קאדי-מד'הב מקרב הקאדים-מדה'ב המכהנים בבית הדין 

לערעורים למלא את מקומו לפי סעיף קטן זה 

שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים, יקבע את סדרי  )ג( 
הבחינה "

תחולההוראות סעיף 9 לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 1 לחוק זה, לא יחולו על - 2 

מי שערב תחילתו של חוק זה מכהן כקאדי-מד'הב;  )1(

מועמד בהליך מינוי שפורסמה לגביו הודעה ברשומות לפי סעיף 12 לחוק העיקרי   )2(
ערב תחילתו של חוק זה, לעניין מועמדות באותו הליך בלבד 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע  י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                
                      יושב ראש הכנסת

ספר החוקים 2284, כ"א באדר ב' התשע"א, 2011 3 27


