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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטסמ הממשלה

 חוק הדיינים (תיקון מס׳ 4)׳ תשכ״ט-1968

 תיקון סעיף 8 1, בסעיף 8 (ד) לחוק הדיינים, תשט״ו-1955 !, במקום ״אחד מאבדת בית הדין לשמש

 ראש אבות בית הדין״ יבוא ״אחד או שבים מאבות בית הדין לשמש ראש אבות בית הדין״,

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מטרת התיקון המוצע היא לאפשר לשר הדתות למנות, לפי סעיף 8 (ד) לחוק הדייבים,
 תשט״ו-1955, את שני רבני העיר תל־אביב לראשי אבות בית־הדין, וכיוצא בזה - על
 פי הצורך — שני רבני כל עיר אחרת שבה יושב בית־דץ רבני אזורי. אין צריך לאמר,

 כי המדובר הוא ברבנים שנתמנו לאבות בית־דין לפי חוק הדיינים.

 יצויין כי מאז ומתמיד היו שני רבני העיר תל־אביב מתמנים לראשי בית־הדין,
 ובתקופה שקדמה לחוק הדיינים, כאשר טרם בקבע התואר של ראש אבות בית־הדין, נשאו
 הם בלבד את התואר של אב־בית־הדין בין הדיינים בבית־הדין הרבני האזורי בתל־אביב
 (ראה פריטים 10 ו־11 של התוספת השניה לחוק בתי־הדין הרבניים (אישור מינויים),

 תשי״ב—1952) .2

 נוסת זה שנקט בו המחוקק/ של ״:]ב בית־דין או אבות
 בתי־דין״/ >עומת ״אחד מאבות בית־הדין״׳ נכנס בגדר
 הסייג שבסעיף 2 לפקודת הפרשנות; ״כל האמור בחיקדק
 בלשון יחיד׳ אף הרבים במשמע. והוא כשאין
 באותו חיקוק הוראה מפורשת אחרת ואין בנוף הענין׳ או

 בהקשר* דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.״

 מכאן שיש צורך בחקיקת מפורעת כדי לאפשר כינוי
 שנים מאבות ביתיהדין לשמש ראש אבות בית־הדין.

 נוסח סעיף 8(ד) כפי שתוקן בס׳׳ח תשב״ו׳
 סעיף 1 עמי 18׳ הוא:

 ״שר הדת ות׳ בהסכמת הרבנים הראשיים לישראל׳
 ימנה בכל בית־־דין רבני אזורי אב בית״דין או אבות בית־
 דין מקרב הדיינים של אותו בית״דין; נתמנו בביתידין
 אזורי שני אבות בית־דין »ו יותר׳ ימנה שר הדתות
־ ת י ת ב ו ב א  בהסכמת הרבנים הראשיים לישראל׳ אחד מ

ן לשמש ראש אבות בית־הדין.׳׳ י ד  ה

 1 ס״ח תשט״ו׳ עמ׳ 68; ם״ח תשי״ז׳ עמ׳ 135׳ ס״ת תשכ״ד׳ ע«׳ 140; ס״ח תשב״!/ עמי 18.
 £ ם״ה תשי״ב/ עמ׳ 242.
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