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חוק הדיינים )תיקון מס' 25(, התשע"ג—2012*

בחוק הדיינים, התשט"ו—1955  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 4, המילים "וכן רבנים 1 תיקון סעיף 4
מקומיים המכהנים בבתי דין המנויים בתוספת הראשונה לחוק בתי הדין הרבניים 

)אישור מנויים(, תשי"ב—1952" והמילים "ללא מינוי נוסף" — יימחקו 
בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום "ועדת מינויים" יבוא "הוועדה לבחירת דיינים )להלן 2 תיקון סעיף 5

— הוועדה(" 
בסעיף 6 לחוק העיקרי — 3 תיקון סעיף 6

בכותרת השוליים, במקום "ועדת המינויים" יבוא "הוועדה לבחירת דיינים";   )1(

בסעיף קטן )א(, במקום "ועדת המינויים )להלן — הוועדה(" יבוא "הוועדה"   )2(

בסעיף 8 לחוק העיקרי —4 תיקון סעיף 8

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )1(

בית הדין הרבני הגדול ידון בשלושה; ואולם בעניין מהעניינים הבאים,  ")ב( 
שקבע השר בתקנות בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול ובאישור ועדת 
החוקה חוק ומשפט של הכנסת, הוא ידון בדיין אחד, אם לא הורה נשיא בית 

הדין הרבני הגדול הוראה אחרת לעניין מסוים:

עניינים שלא על ריב;  )1(

צווים לעיקול נכסים או לעיכוב יציאה מן הארץ;  )2(

כל עניין שבעלי הדין הסכימו עליו שיידון בדיין אחד;  )3(

ענייני סדר ומינהל;  )4(

עניינים הנדונים במעמד צד אחד ";  )5(

בסעיף קטן )ג(, בכל מקום, במקום "בראש בית הדין" יבוא "בראש ההרכב";  )2(

אחרי סעיף קטן )ה1( יבוא:  )3(

")ה2( על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( ו–)ה( —

נשיא בית הדין הרבני הגדול רשאי להורות, לפני תחילת הדיון בעניין   )1(
פלוני, שהדיון בו יהיה לפני מספר בלתי זוגי גדול יותר של דיינים;

מותב שהחל לדון בעניין פלוני רשאי להורות שהמשך הדיון בו יהיה   )2(
לפני מספר בלתי זוגי גדול יותר של דיינים, ובהם הדיינים שהחלו בדיון ";

בסעיף קטן )ו(, אחרי "לא יושב בדין ראש אבות בית דין ויושב בו אב בית דין, ישב   )4(
הוא בראש ההרכב;" יבוא "לא יושב בדין ראש אבות בית דין ויושב בו יותר מאב בית 
דין אחד, ישב בראש ההרכב אב בית הדין שקבע נשיא בית הדין הרבני הגדול, ואם לא 

קבע כאמור — הוותיק בכהונת אב בית דין, ובין בעלי ותק שווה — הקשיש שבהם;";

בסעיף קטן )ז(, אחרי "רואים את הוותק" יבוא "בכהונה כדיין"   )5(

בסעיף 8א לחוק העיקרי — 5 תיקון סעיף 8א

בכותרת השוליים, במקום "הרכבים" יבוא "מותבים";  )1(

בסעיף קטן )א()1(, אחרי "וחלוקת" יבוא "סוגי" ובמקום "הרכב" יבוא "מותב";  )2(

התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ג )5 בנובמבר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה — 377, מיום כ"ד באדר ב' התשס"ח )31 במרס 2008(, עמ' 506 

ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ח, עמ' 431   1
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יבוא  הדיינים"  "הרכב  ובמקום  "פלוני"  יבוא  "מסוים"  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף   )3(
"המותב שידון בו" 

בסעיף 9 לחוק העיקרי — 6 תיקון סעיף 9

בכותרת השוליים, המילים "בבית הדין הרבני הגדול" — יימחקו;  )1(

בסעיף קטן )א(, במקום הסיפה החל במילים "למנות דיין" יבוא "למנות לכהונה בפועל —   )2(

דיין בית הדין הרבני הגדול — לראש אבות בית דין, לאב בית דין או לדיין   )1(
בית דין רבני אזורי;

דיין בית דין רבני אזורי — לדיין בית הדין הרבני הגדול";  )2(

בסעיף קטן )ב(, במקום "מינוי לתקופה מסוימת" יבוא "כהונה בפועל" ובמקום "לא   )3(
יהיה לתקופה של" יבוא "לא תהיה";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )4(

")ב1( מי שהתמנה לכהונה בפועל לפי סעיף זה רשאי לדון גם בעניין הנתון 
לסמכות בית הדין שבו הוא מכהן דרך קבע, ובלבד שלא ידון באותו עניין בשתי 

ערכאות "
אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:7 הוספת סעיף 12א

פסק דין של בית דין רבני אזורי ניתן לערעור לפני בית 12א "ערעור )א( 
הדין הרבני הגדול 

החלטה אחרת של בית דין רבני אזורי ניתנת לערעור  )ב( 
לפני בית הדין הרבני הגדול, אם ניתנה רשות לכך מאת דיין 

של בית הדין הרבני הגדול " 
בסעיף 13)א( לחוק העיקרי, במקום "ועדת המינויים" יבוא "הוועדה" 8 תיקון סעיף 13

בסעיף 14)4( לחוק העיקרי, במקום "הועדה למינוי דיינים" יבוא "הוועדה"  9 תיקון סעיף 14

בסעיף 16 לחוק העיקרי — 10 תיקון סעיף 16

בסעיף קטן )א( —   )1(

בפסקה )1(, במקום "ואם היה ראש אבות בתי דין — בהגיעו לגיל שבעים  )א( 
וחמש; הוראה זו לא תחול" יבוא "הוראה זו תחול גם על ראש אבות בית דין 

המכהן בתפקיד זה מכוח בחירתו לרב עיר ולא תחול";

)2(, במקום "ועדת המינויים" יבוא "הוועדה" והמילה "הוועדה"  בפסקה  )ב( 
— תימחק; 

בסעיף קטן )ב()3(, במקום "ועדת המינויים" יבוא "הוועדה"    )2(

בסעיף 16א)א( לחוק העיקרי, במקום "ועדת המינויים" יבוא "הוועדה" 11 תיקון סעיף 16א

בסעיף 16ב)ב( לחוק העיקרי, במקום "מחמת שנתמנה לתקופה מסוימת" יבוא "משום 12 תיקון סעיף 16ב
שהסתיימה תקופת כהונתו בפועל" 

בסעיף 21)א()4( לחוק העיקרי, במקום "ועדת המינויים" יבוא "הוועדה"  13 תיקון סעיף 21

אחרי סעיף 21 לחוק העיקרי יבוא:14 הוספת סעיף 21א

אמצעי המשמעת שבית הדין המשמעתי מוסמך להטיל הם:21א "אמצעי משמעת

הערה;  )1(

התראה;  )2(

נזיפה;  )3(

יבוא  הדיינים"  "הרכב  ובמקום  "פלוני"  יבוא  "מסוים"  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף   )3(
"המותב שידון בו" 

תיקון סעיף 9בסעיף 9 לחוק העיקרי — 6 

בכותרת השוליים, המילים "בבית הדין הרבני הגדול" — יימחקו;  )1(

בסעיף קטן )א(, במקום הסיפה החל במילים "למנות דיין" יבוא "למנות לכהונה בפועל —   )2(

דיין בית הדין הרבני הגדול — לראש אבות בית דין, לאב בית דין או לדיין   )1(
בית דין רבני אזורי;

דיין בית דין רבני אזורי — לדיין בית הדין הרבני הגדול";  )2(

בסעיף קטן )ב(, במקום "מינוי לתקופה מסוימת" יבוא "כהונה בפועל" ובמקום "לא   )3(
יהיה לתקופה של" יבוא "לא תהיה";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )4(

")ב1( מי שהתמנה לכהונה בפועל לפי סעיף זה רשאי לדון גם בעניין הנתון 
לסמכות בית הדין שבו הוא מכהן דרך קבע, ובלבד שלא ידון באותו עניין בשתי 

ערכאות "

הוספת סעיף 12אאחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:7 

פסק דין של בית דין רבני אזורי ניתן לערעור לפני בית 12א "ערעור )א( 
הדין הרבני הגדול 

החלטה אחרת של בית דין רבני אזורי ניתנת לערעור  )ב( 
לפני בית הדין הרבני הגדול, אם ניתנה רשות לכך מאת דיין 

של בית הדין הרבני הגדול " 

תיקון סעיף 13בסעיף 13)א( לחוק העיקרי, במקום "ועדת המינויים" יבוא "הוועדה" 8 

תיקון סעיף 14בסעיף 14)4( לחוק העיקרי, במקום "הועדה למינוי דיינים" יבוא "הוועדה"  9 

תיקון סעיף 16בסעיף 16 לחוק העיקרי — 10 

בסעיף קטן )א( —   )1(

בפסקה )1(, במקום "ואם היה ראש אבות בתי דין — בהגיעו לגיל שבעים  )א( 
וחמש; הוראה זו לא תחול" יבוא "הוראה זו תחול גם על ראש אבות בית דין 

המכהן בתפקיד זה מכוח בחירתו לרב עיר ולא תחול";

)2(, במקום "ועדת המינויים" יבוא "הוועדה" והמילה "הוועדה"  בפסקה  )ב( 
— תימחק; 

בסעיף קטן )ב()3(, במקום "ועדת המינויים" יבוא "הוועדה"    )2(

תיקון סעיף 16אבסעיף 16א)א( לחוק העיקרי, במקום "ועדת המינויים" יבוא "הוועדה" 11 

בסעיף 16ב)ב( לחוק העיקרי, במקום "מחמת שנתמנה לתקופה מסוימת" יבוא "משום 12 
שהסתיימה תקופת כהונתו בפועל" 

תיקון סעיף 16ב

תיקון סעיף 21בסעיף 21)א()4( לחוק העיקרי, במקום "ועדת המינויים" יבוא "הוועדה"  13 

הוספת סעיף 21אאחרי סעיף 21 לחוק העיקרי יבוא:14 

אמצעי המשמעת שבית הדין המשמעתי מוסמך להטיל הם:21א "אמצעי משמעת

הערה;  )1(

התראה;  )2(

נזיפה;  )3(
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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
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