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: ה ל ש מ מ ם ה ע ט ת חוק מ ע צ ה ה ז ת ב מ ס ר פ ת  מ

 הצעת חוק בתי הדין הדתיים (מנהל בתי הדין) (תיקוני חקיקה),
 התשם״ז-2007

 תיקון חוק בתי הדין ן, בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשב״ג-962וי, בםעיף 16 -
 הדתיים הדרוזיים

 (ו) האמור בו יםומן ״(א)״ ובו, במקום ״שר הדתות יקבע, בהתייעצות עם ראש בית

 הדין לערעורים ועם שר המשפטים״ יבוא ״שר המשפטים יקבע, בהתייעצות עם ראש

 בית הדין לערעורים״, ואחרי ״מנהל לבתי הדין״ יבוא ״בין שהוא קאדי-מדיהב ובין

 שאינו קאדי-מדיהב״;

ר ב ס  ה

ם ולמנהל בתי י י ע ר ש ם למנהל בתי הדין ה  המשולמי
נם נושאי ם הם אי ם הדרוזיים, כך שאף א י  הדין הדתי
 משרה שיפוטית (היינו, אף אם לא מונו לקאדי או לקאדי
 מדיהב, לפי הענין) ייקבעו השכר, הגמלאות והתשלומים
ת או על ידי ס נ כ ם להם, על ידי ה ם המשולמי י  האחר
 ועדה מוועדותיה שהוסמכה לכך, וזאת בדומה לאופן
 שבו נקבעים המשכורת והתשלומים האחרים המשולמים

 לקאדי ולקאדי מד׳הב.

ף 1(1) ביום י״ב בתשרי התשס״ד (8 באוקטובר 2003)  סעי
 החליטה הממשלה, בהחלטה מסי 900, בהתאם
, על ה ל ש מ מ ה לפי סעיף 31(ג) לחוק-יסוד: ה ת ו כ מ ס  ל
 הפסקת קיומו של המשרד לעניני דתות עד יום ו׳ בטבת
 התשס״ד (31 בדצמבר 2003), ובהתאם לסמכותה לפי סעיף
 31(ב) לחוק היסוד האמור - על העברת חלק מהסמכויות
 הנתונות לשר לעניני דתות בחוקים שונים, לשר המשפטים .
 בהצעת חוק העברת סמכויות (השר לעניני דתות) (תיקוני
 חקיקה), התשס״ה-2005 (הצעות חוק הממשלה - 188,
 מיום ד׳ בתמוז התשס״ה (11 ביולי 2005), עמי 1010), הוצעו
 תיקוני חקיקה להשלמת החלטת הממשלה כאמור, ובהם
 נכלל, בין השאר, תיקון בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים,

 אך הצעת חוק זו לא בשלה לכדי חוק.

 מוצע, אגב ביצוע תיקונים בסעיף 16 לחוק בתי הדין
 הדתיים הדרוזיים שענינו מינוי מנהל לבתי הדין כאמור,
ת ההוראה לענין אופן  כפי שיפורטו בהמשך, גם להתאים א
 מינויו של מנהל בתי הדין להחלטת הממשלה האמורה,
 ולקבוע כי שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש בית הדין
 לערעורים הוא המוסמך למנות מנהל לבתי הדין כאמור,
 ולא שר הדתות, בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים

 ועם שר המשפטים, כפי שקבוע בסעיף 16 כנוסחו היום .

 כן מוצע להבהיר, כי ניתן למנות למנהל בתי הדין
נו קאדי מדיהב, ועל מי ים גם מי שאי י ז ם הדרו י י ת ד  ה
 שמונה כאמור יחולו הוראות סעיף קטן (ב) של סעיף 16,

 שמוצע להוסיפו

י ר ב  ד

ת בין ו ד י ח ים, יש חוםר א ן הקי  כללי על פי הדי
 ההוראות הנוגעות למעמדם של מנהלי בתי
 הדין הדתיים ואופן קביעת התשלומים המשולמים להם,
 בחוקים שונים המםדירים את מעמדם ואת םמבויותיהם

ים .  של בתי הדין הדתי

 םעיף 3ו לחוק הדיינים, התשט״ו-955ו (להלן - חוק
 הדיינים), שענינו םדרי מינהל, קובע בםעיף קטן (ב) בי מנהל
 בתי הדין הדתיים שאינו דיין, דינו לענין םעיף 7ו ולענין
 חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשב״ט-
 969 ו, בדין דיין. משמעות הדבר היא בי משכורתו של מנהל
 בתי הדין שאינו דיין והתשלומים האחרים שישולמו לו
 בתקופת בהונתו, במו גם הגמלאות והתשלומים האחרים
 שישולמו לו לאחר תום תקופת בהונתו, ייקבעו בידי
 הבנםת, והיא רשאית להםמיך לבך את ועדת הבםפים של
 הבנםת - לענין המשבורת והתנאים בתקופת הבהונה,
 ובל ועדה מוועדותיה - לענין גמלאות ותשלומים אחרים
 לאחר תום תקופת הבהונה, וזאת בדומה לאופן שבו
 נקבעים המשבורת והתשלומים האחרים המשולמים למי
 שמבהן בדיין. לעומת זאת, בחוק הקאדים, התשב״א-ו96ו
 (להלן - חוק הקאדים), ובחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים,
 התשב״ג-962ו (להלן - חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים),
 לא קיימת הוראה מקבילה לענין קביעת תנאי שברו
 ותשלומי הגמלאות של מנהל בתי הדין שאינו קאדי או
 קאדי-מדיהב, לפי הענין, בך שהבנםת או ועדת הבםפים
 של הבנםת מוםמבת לקבוע את שברם של הקאדים ושל
 הקאדים-מדיהב בלבד, בהתאם לםעיף 4ו לחוק הקאדים
ם הדרוזיים, ואינה י י ת ד  ולםעיף 20 לחוק בתי הדין ה
 מוםמבת לקבוע את השבר והתשלומים האחרים שישולמו
ים ים ולמנהל בתי הדין הדתי  למנהל בתי הדין השרעי

 הדרוזיים, שאינם נושאי משרה שיפוטית

 מוצע בהצעת חוק זו לתקן את חוק בתי הדין הדתיים
ת ההוראות לענין  הדרוזיים ואת חוק הקאדים, ולהשוות א
 אופן קביעת תנאי השבר, הגמלאות והתשלומים האחרים

 ס״ח התשכ״ג, עמי 20; התשס״ד, עמי 329.
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 (2) אחרי םעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) מנהל בתי הדין הדתנים הדרוזיים שאינו קאדי-מד׳הב, דינו, לענין מעיף

, בדין  20 ולענין חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויוש השלטון, התשב״ט-969ו2

 קאדי-מדיהב, ואולם דינו לבל ענין אאחר, על אף ה וראו ת םע יע 2א) לחוק ושי רות

 המדינה (מינויים), התשי״ט-959יי, בדין עובד המדינהב

, ב םעיף בו, אחרי םעיף קטן(ב) יבוא: תיקון חוק הקאדים 4  בחוק הקאדים, התשב״א-ו96ו

 ״(בו) מנהל בתי ״הדין השרעיים שאינו קאדי; דינו, לעאין םעיף 4ו ולע נין חןק

 גמלאות לנושאי משרה ברשנעת השלטון, התשב״ט-969ו, בדין קאדי, -אולם

 דינו לבל ענין אחר, יעל אף העראואת םעיף 2(ו) לוחוא ש ירות המדינה (קלינוירם),

 התשי״ט-959ו, בדין עובד המדינה.״

ר ב ס  ה

ם זאת ועל אף הוראת םעיף 2(ו) לחוק שירות  ע
נה (מינויים), התשי״ט-959ו, ולפיה החוק האמור  המדי
ה ועל שירותו נ ם לשירות המדי ד  אינו חל על קבלת א
 במשרה שהמשבורת הצמודה לה נקבעת על ידי הבנםת או
 ועדה מוועדותיה, מוצע שלא לפטור את מנהלי בתי הדין
 האמורים שאינם נושאי משרה שיפוטית, מתחולת החוק
 האמור בבל הנוגע לשירותם במשרות אלה ובן מהדינים
 האחרים החלים על עובדי המדינה (לדוגמה, חוק שירות
נה (משמעת), התשב״ג-963ו, חוק שירות הציבור  המדי

 (מתנות), התש״ם-979ו וביו״ב).

י ר ב  ד

 סעיפים מוצע להשוות את ההוראות לענין תנאי השבר,
ם ם המשולמי חרי 2 הגמלאות והתשלומים הא ־  1(2) ו
ים ובתי הדין  למנהלים של בתי הדין השרעי
ה שיפוטית, ר ש ם נושאי מ נ י א ם ש י י ז ם הדרו י י ת ד  ה
 להוראות החלות בענין זה על מנהל בתי הדין הרבניים
 לפי םעיף 0ו(ב) לחוק הדיינים, ולקבוע בי מנהל בתי הדין
 השרעיים ומנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים, בין שהם
נם באלה, משבורתם,  נושאי משרה שיפוטית ובין שאי
 גמלאותיהם והתשלומים האחרים שישולמו להם ייקבעו
 על ידי הבנםת או על ידי ועדה מוועדותיה שהוםמבה

 לבך

 ס״ח התשכ״ט, עמי 98.

 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 ס״ח התשכ״א, עמי 118; התשס״ד, עמי 329.
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