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העברה למקום כהונה אחר;  )4(

העברה מן הכהונה, בין בתשלום קצבה ובין בשלילתה,   )5(
כולה או מקצתה "

בסעיף 22 לחוק העיקרי — 15 תיקון סעיף 22

בסעיף קטן )א(, במקום "מסקנותיו" יבוא "החלטותיו" ובמקום "בפני השר" יבוא   )1(
"לשר" 

סעיף קטן )ב( — בטל   )2(

סעיף 22א לחוק העיקרי — בטל 16 ביטול סעיף 22א

בסעיף 27)א( לחוק העיקרי, ברישה, אחרי "נשיא בית הדין הרבני הגדול" יבוא "ובהתייעצות 17 תיקון סעיף 27
עם חבר דייני בית הדין הרבני הגדול ומועצת הרבנות הראשית לישראל" 

תיקון חוק הכנסת 
- מס' 33

בחוק הכנסת, התשנ"ד—1994 2, בסעיף 6)א(, בהגדרה "ועדה", בפסקה )1( שבה, במקום 18 
"ועדת המינויים" יבוא "הוועדה לבחירת דיינים" 

תיקון חוק נציב 
תלונות הציבור על 

שופטים - מס' 2

בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב—2002 3, בסעיף 1, בהגדרה "הוועדה לבחירת 19 
שופטים", בפסקה )4( שבה, במקום "ועדת המינויים" יבוא "הוועדה לבחירת דיינים" 

הוראות סעיף 8)ב( ו–)ה2( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4)1( ו–)3( לחוק זה, )א(20 הוראות מעבר  )1(
יחולו גם על תיקים שהדיון בהם טרם החל 

כל עוד לא הותקנו תקנות לפי סעיף 8)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4)1(   )2(
לחוק זה, יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות תקנות הדיינים )עניינים שניתן 

לדון בהם בדיין אחד(, התש"ן—1990 4, גם על בית הדין הרבני הגדול 

הוראת סעיף 16)א()1( לחוק העיקרי, כנוסחה ערב תחילתו של חוק זה, תמשיך לחול  )ב( 
על מי שערב תחילתו של חוק זה הגיע לגיל שבעים ומכהן כראש אבות בית דין 

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

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס' 11(, התשע"ג—2012*

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח—1998 1, בסעיף 19יב)ג(, במקום "תשע 1 תיקון סעיף 19יב
)1 בנובמבר 2015(" יבוא "י"ב  שנים" יבוא "11 שנים" ובמקום "י"ט בחשוון התשע"ו 

בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017(" 

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

התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ג )5 בנובמבר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 336, מיום כ"ד בתמוז התש"ע )6 ביולי 2012(, עמ' 202 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשע"ב, עמ' 460   1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ב, עמ' 116   2

ס"ח התשס"ב, עמ' 590; התשס"ו, עמ' 284   3

ק"ת התש"ן, עמ' 614   4

ספר החוקים 2388, ה' בכסלו התשע"ג, 2012 11 19
המחיר 62 1 שקלים חדשים     ISSN 0334-3030   סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי


