
* תשכ"ו1966 ,(3 מס' (תיקון הדיינים חוק

7 מעיף "שניתיקון כמקום העיקרי), החוק  (להלן תשט"ו11955 הדיינים, לחוק (ב) 7 בסעיף .1
לישראל". הראשיים הרבנים משני אחד "כל יבוא לישראל" הראשיים הרבנים

8 סעיף .החלפת יבוא. העיקרי לחוק 8 סעיף במקום . 2

אבות ''נשיאים,

והרכב בתידין
הדין בתי

נשיאי תפקידם בתוקף ישמשו לישראל הראשיים הרבנים שני (א) . 8

הגדול; הרבני הדין בית
למלא ממנו שנבצר או כדיין לכהן הראשיים הרבנים אחד חדל
שני חדלו הגדול; הרבני הדין בית נשיא לבדו השני ישמש תפקידיו,
תפקי למלא מהם שנבצר או כדיינים לכהן לישראל הראשיים הרבנים
שבדייני לוותיק נתונות הגדול הרבני הדין בית נשיא סמכויות יהיו דיהם,

. שבהם לקשיש  שווה ותק בעלי ובין הגדול, הרבני הדין בית

הדיון החל משלושה: פחות כלא ידון הגדול הרבני הדין בית (כ)
הדיון שהמשך להורות הם רשאים דיינים, שלושה לפני מסויים בענין
שהחלו הדיינים ובהם דיינים, של יותר גדול זוגי בלתי מספר לפני יהיה

. בדיון

בית בראש הוא ישב הגדול, הרבני הדין בית נשיא בדין יושב (ג)
בעלי ובין ההרכב, אותו שבדייני הוותיק בראש ישב אחר בהרכב הדין:

שבהם. הקשיש  שווה ותק
בכל ימנה לישראל, הראשיים הרבנים בהסכמת הדתות, שר (ד)

אותו של הדיינים מקרב דין בית אבות או דין בית אב אזורי רבני דין בית
ימנה יותר, או דין בית אבות שני אזורי רבני דין בבית נתמנו דין; בית
הדין בית מאבות אחד לישראל, הראשיים הרבנים בהסכמת הדתות שר

. הדין בית אבות ראש לשמש

בשלושה. ידון אזורי רבני דין בית (ה)

הוא ישב , דין בית אב או הדין בית אבות ראש בדין יושב 0)
ההרכב, אותו שבדייני הוותיק בראש ישב אחר בהרכב הדין; בית בראש

שבהם. הקשיש  שווה ותק בעלי ובין

הדיין של מינויו תאריך לפי הוותק את רואים זה סעיף לענין (ז)
". הענין לפי הכל אזורי, רבני דין לבית או הגדול הרבני הדין לבית

27 סעיף יבואתיקון רשאי" הדתות "שר המילים מן החל הסיפה במקום העיקרי, לחוק 27 בסעיף . 3

לקבוע המשפטים, שר ועם לישראל הראשיים הרבנים עם בהתייעצות רשאי, הדתות "שר
 בתקנות

המשמעתי; הדין בבית הדיון סדרי את 0)

שאינו מי ידי על רבניים דין בתי לפני דין בעלי של ייצוגם סדרי את (2)
". דין עורך

,תשכ''ה 663 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1966 במרס 10) תשכ"ו באדר י"ח ביום בכנסת נתקבל *
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יבוא: העיקרי לחוק 28 סעיף אחרי . 429 סעיף הוספת

סמכויות הסעיפים"שמירת לפי לישראל ראשי רב של ותפקידיו סמכויותיו (א) .29,
כשאינו גם לו יעמדו ו27 (א) 23, 19 /18 '13 40 (א)' 9 (ד)' 8 , (ב) 7 , (א) 6

. כדיין מכהן

יהיו לישראל' הראשיים הרבנים אחד של מקומו נתפנה (ב)
השני הראשי לרב נתונים (א) קטן בסעיף האמורים והתפקידים הסמכויות

". לבדו

לוז קדיש
הכנסת ראש יושב

המדינה נשיא מקום ממלא

אשכול לוי
הממשלה ראש

ורהפטיג זרח
הדתות שר




