
* הדין),תשט"ז1956 לבית (הזמנה דתיים דין בתי חוק
הגדרות זה בחוק .1

 דין" "בית
שיפוט ובחוק ,1 1947  בדברהמלךבמועצתו/1922 כמשמעותו רבני דין בית (1)

;2 תשי"ג1953 וגירושין), (נישואין רבניים דין בתי
בדברהמלךבמועצתו/19471922. כמשמעותו דתי דין בית (2)

הזמנת
דין להשיבבעלי כדי לפניו לבוא אדם כל להזמין רשאי בעניןשבשיפוטו, דן כשהוא דין, בית .2

שהגיש. לתביעה לטעון או נגדו שהוגשה תביעה על
עדים להעידהזמנת כדי לפניו לבוא אדם כל להזמין רשאי שבשיפוטו, בענין דן כשהוא דין, בית .3

הענין. לבירור הדרושה במידה והכל שברשותו, מסמך להגיש או
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של הייחודי בשיפוטו הוא הוזמן אליו שבקשר והענין '2 בסעיף כאמור שהוזמן אדם .4

בהזמנה שנקבעו ובמקום במועד התייצבו ולא '3 בסעיף כאמור שהוזמן אדם וכן הדין, בית
כפיית לשם מעצר צו ליתן הדין בית רשאי הדין, בית של דעתו להנחת לכך נימוק נתנו ולא
ההוצאות' בתשלום לחייבו לאו' ואם כאמור צו ניתן אם הוא' ורשאי המוזמן; של התייצבותו
וחמש שבעים על יעלה שלא בסכום ולקנסו איהתייצבותו מחמת שנגרמו מקצתן, או כולן

לירות.

כפיית
התייצבות

מסמך להגיש או עדות' למסור וסירב כאמור' דין בית לפני הובא או שהתייצב אדם .5

של דעתו להנחת נימוק לסירובו נתן ולא לו' שהוצגה השאלה על להשיב או שברשותו'
ולחייבו לירות' וחמש שבעים על יעלה שלא בסכום לקנסו הדין בית רשאי הדין, בית
מוסמך יהיה לא הדין בית אך סירובו; מחמת שנגרמו מקצתן, או כולן ההוצאות בתשלום
לא הדין בית שלדעת מסמך הגיש שלא או שאלה על השיב שלא על אדם לחייב או לקנוס

המשפט. בבית המחייב הדין פי על להגיש או להשיב חייב היה

חובה
להיענות

בטלה דמי לפניו והתייצב שהוזמן לאדם ישלם דין שבעל לצוות' רשאי דין בית .6

בתקנות. שייקבע בשיעור

תשלומי
בטלה דמי

המזמין או הייחודי/ בשיפוטו הוא כשהענין 2 סעיף לפי אדם המזמין דין בית (א) .7

בצו להורות רשאי במעצר' נתון או סוהר בכית כלוא כאמור והאדם ,3 סעיף לפי אדם
שניתן צו הדין; בית לפני להביאו המעצר' מקום על או הסוהר בית על הממונה אל ערוך

הדין. בית של בלבד אחת לישיבה יפה כוחו זה סעיף לפי
בשי יחולו ,3 הסוהר,1946 בתי שבפקודת ו(4) (3),(2)95 שבסעיף ההוראות (ב)
ההוצאות הפקדת ועל שמירתו על כאמור' אדם של הבאתו על הענין, לפי המחריבים נויים

בהבאתו. הכרוכות

אדם הזמנת
בביתסוהר כלוא

לביצועו. הנוגע בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה' חוק ביצוע על ממונה הדתות שר ותקנות8. ביצוע

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

שפירא משה
הדתות שר


