רש־ומ־ות

פר החוקים
ז׳ בטבת תשב״ג
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חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום )רישום ציוד וגיוסו( ,תשכ-ג—. 1962

,
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חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום )אזורי בטחון( ,תשכ׳׳ג—1962
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.

.

חוק לעידוד השקעות הון)תיקון מ ם ׳
הוספו! ס»יף19א

.1
יבוא!

 ,(2תשכ״ג* 1962-

אחרי סעיף  19לחוק לעידוד השקעות הון ,תשי״ט־) 1959-להלן — החוק העיקרי(,
1

״הנחיות לאישור  . .«19המינהלה רשאית לקבוע הנחיות לאישור מוגי תכניות שנושאן הוא
תכנית להשקעה השקעת הון בישראל במטבע־חוץ ,והמנהל רשאי ,בהסכמת המפקח על
במטבע־הוץ

י

1

י

,

,

1

מטבע־חוץ ,לאשר תכנית אם היא ממלאה אחר ההנחיות שנקבעו ,ודינו
של האישור כדין אישור לפי סעיף  ;18לא דאה המנהל לאשר את התכנית
יחזירנה למינהלה לדיון.״
תיקון סעיף 25

.2

הוספת סעיף 27א

,3

תיקון סעיף 30

.4

בסעיף  25לחוק העיקרי —
)(1

בסעיף קטן)א( ,במקום ״לפי סעיף 75״ יבוא ״לפי סעיפים  74או 75״;

)(2

במקום סעיף קטן)ג( יבוא:
״)ג( השרים רשאים לאשר את החלטות המינהלה או המנהל,
לבטלן או לשנותן.״

אחרי סעיף  27לחוק העיקרי יבוא:
27א .נדחה תשלום אגרת הרישום ואגרת ההון על פי הסעיפים  26או ,27
״דין קדימה
בפירוק לאגרות והחברה מתפרקת לפני מועד התשלום הנדחה ,יראו את מועד פרעונן
של האגרות האמורות כאילו חל תוך  12חדשים לפני התאריך המתאים
'
כמשמעותו בסעיף 220א) (6לפקודת החברות .״
נ י ח י י

2

בסעיף  30לחוק העיקרי —
) (1בסופה של הגדרת ״גמר בניה״ יבוא ״או כמשמעותו בחוק מס רכוש וקרן
פיצויים ,תשכ״א 1961-י•)להלן בפרק זה  -חוק מם רכוש( לפי הענין״;
)(2

אחרי פסקה ) (3יבוא:
״) (4מם רכוש עירוני — המס המוטל לפי פקודת מס הרכוש
העירוני; 1910 ,
) (5מם רכוש חקלאי — המס המוטל לפי פקודת מם הרכוש
החקלאי; 1942 ,
4

5

)(6
החלפת הסעיפים
3 1

"

8 8

,5

מס רכוש — המם המוטל לפי חוק מס רכוש.״

במקום הסעיפים  36—31לחוק העיקרי יבוא:
״פטור בנינים
'י
מ^10
ש ב ג

ת ט

נ ג מ ד ה

) .31א( בעליו של בבין כמשמעותו בפקודת מס הרכוש העירוני,1940 ,
שגמר הבניה שלו היה לאחר יום ו׳ באייר תש״ח ) 15במאי  (1948אולם
לפני יום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל ) (1961להלן בסעיף זה ובסעיפים
 - 35—32ה ת א ר י ך הקובע(,יהיה פטור חמש שנים ממס רכוש עירוני או ממס

• נתקבל בכנסת ביום ביז בכסלו תשכ״ג) 24בדצמבר  ;(1962הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 500׳ תשכ״ב׳
עמי .114
 1סייח 293׳ תשי״ט ,עמי  ;234סי׳ה 335׳ תשכיא ,עפ׳ .78
 2חוקי איי ,כרך אי׳ פרק כ״ג׳ עמי .155
 3סייח  ,337תשכ׳־א ,עמי .100
 •1עייר 1940׳ תופ׳  1מסי  ,1065עמי .218
 sע״ר  ,1942תוס׳  1מפי  ,1182עמי .9
14

ספר החוקים  ,383ז׳ בטבת תשכ״נ8.1.1963 ,

רכוש ,כך :לגבי כ ל שנה שלפני התאריך הקובע  -מתשלום המס המוטל
ע ל הבנין לפי אותה פקודה ,ולגבי כ ל שגה שלאחר התאריך הקובע -
מתשלום שני שלישים של מס רכוש.
)ב( בעליו ש ל בנין או של קרקע שעליו הוקם בנין ,כמשמעותם
בפקודת מס הרכוש החקלאי  ,1942ואשר גמר הבניה שלו ,היה לפני
התאריך הקובע ,יהיה פטור חמש שנים ממם רכוש חקלאי או ממס רכוש׳
כך :לגבי כ ל שנה שלפני התאריך הקובע  -מתשלום המס המוטל לפי
אותה פקודה ע ל הבגין אם הוא בגין תעשייתי ,או על שטח הקרקע שעליו
הוקם הבנין אמ איננו בנין תעשייתי ,ולגבי כ ל שנה שלאחר התאריך
הקובע — מתשלום שני שלישים של מס רכוש.
פטור בנינים
בשנת ioa'796

ואילך

 .32בעליו של בגין כמשמעותו בחוק מם רכוש ואשר גמר בנייתו היה
לאחר התאריך הקובע אך לפני יום ז׳ בניסן תשכ״ג ) 1באפריל ,(1963
יהיה פטור חמש שנים מתשלום שני שלישים של מס רכוש.

פטור למס רכוש  .33בעלי עצי הדר באזור חקלאי שנטיעתם היתה לאחר יום י״ט בניסן
תש״י) 6באפריל  (1950יהיה פטור עשר שנים ,החל מראשית שנת הכספים
י '
שלאחר שנת הנטיעה ,ממם רכוש חקלאי או ממס רכוש ,כך :לגבי כל
שנה שלפני התאריך הקובע  -מהשלום מם רכוש חקלאי המוטל בשל
המטע ,ולגבי כ ל שגה שלאחר התאריך הקובע — מתשלום שני שלישים
של מס רכוש :ב ע ל גפנים או עצי פ ר י אחרים ,זזוץ מבננות ,שנטיעתם
היתה כאמור ,יהיה פטור מתשלום מס כאמור ארבע עשרה שנה.
ל ב ע ל

ג ט

ע ו ת

פטור ממס רכוש  .34בעל נטיעות באזור חקלאי שניטעו לאחר יום ט ׳ בניסן תשט״ו
לבעלי נטיעות ) 1באפריל  (1955לשם גידול צמחי תעשיה יהיה פטור עשר שנים ,החל
מראשית שנת הכספים שלאחר שנת הנטיעה ,ממס רכוש חקלאי או ממס
רכוש ,כך :לגבי כ ל שנה שלפני התאריך הקובע — מתשלום מס רכוש
חקלאי בשל הנטיעות ,ולגבי כ ל שנה שלאחר התאריך הקובע — מתשלום
שני שלישים ש ל מס רכוש ,הכל אם המינהלה אישרה את הנטיעה לענין
חוק זה וכל עוד השטח נטוע כאמור.
ש ה ן צ מ י ז י ת ע ש י ה

פטור ממס רמש  .35ב ע ל זריעה באזור חקלאי שנזרעה לאחר יום ט ׳ בניסן תשטי׳ו
לבעלי זריעות ) 1באפריל  (1955לשם גידול צמחי תעשיה ,שאושרו לענין חוק זה לשנה
מסויימת ע ל ידי שר החקלאות ,יהיה פטור לגבי כ ל שנה שלפני התאריך
'
הקובע  -מתשלום מס רכוש חקלאי ,ולגבי כ ל שנה שלאחר התאריך
הקובע — מתשלום שגי שלישים של מם רכוש ,ע ל שטח הקרקע שעליו
 .נזרעו הזרעים באותה שנה.
ש ה

 5מ ה י ה ע ש י ו !

פטור למפעל

) .36א( בעל מפעל מאושר שבנה או רכש בנין או תופפת לבנין ,שגמר
בנייתם או רכישתם היו לאחר יום ט ׳ בניסן תשט״ו ) 1באפריל ,(1955
והוא משתמש בו במישרין לצרכי אותו מפעל ,יהיה פטור מתשלום מס,
כאמור בסעיפים  31ו־32׳ חמש שנים או חמש שנים נוספות לאחר תום
הפטור שניתן באותם פעיפיפ׳ או חמש שנים מתחילת השימוש כאמור,
ה כ ל לפי המועד המאוחר.

ספר התיקים  ,ass׳׳ בטבח תשנ״ג3.1.1068 ,

)ב( בעל מפעל מאושר יהיה פטור משישית מם רכוש על ציוד
שפורט בתכנית המאושרת והמשמש לצרכי המפעל המאושר ,לרבות
חלפים המיועדים לאותו ציוד )להלן  -ציוד פטור( ,וכן מלאי שיוצר
על ידי הציוד האמור ,עד תום עשר שנות מם מתחילת שנת המס שבה
אושר המפעל או שבה הופעל לראשונה ,הכל לפי המועד המאוחר יותר.
)0

תיקון סעיף 44

לענין סעיף קטן)ב( -
במפעל מעורב כמשמעותו בסעיף  ,74אשר בו לא ניתן
)(1
לקבוע את המלאי שיוצר על־ידי הציוד הפטור ,יראו שוויו
של מלאי כזה כחלק יחסי משוויו של כל המלאי במפעל,
כיחס שבין שווי הציוד כפי שנקבע לעני ן מם רכוש בחלק
שהוא מפעל מאושר לבין שווי הציוד של המפעל כולו באותו
זמן כפי שנקבע לענין האמור.
יראו הרצת המפעל בהפעלתו.״
)(2

בסעיף ) 44א( לחוק העיקרי ,במקום ״במשך חמש שנים״ יבוא ״במשך שלוש שנים״
.6
ובמקום ״ 20%ממנה״ יבוא ״ 33 * %ממנה״.

תי?ן סעיף 45

,7

בסעיף  (2)45לחוק העיקרי ,במקום ״תוך חמש שנים״ יבוא ״תוך עשר שנים״.

תיקון סעיף 47

.8

בסעיף  47לחוק העיקרי -
בסעיף קטן)א( ,בסופו ,יבוא ״מס רווחי חברות כאמור לא יותר לניכוי
)(1
לפי סעיף ) 127ב() (1לפקודה״;
בסעיף קטן)ב( ,אחרי ״הכנסה כאמור בסעיף קטן)א( יבוא ״שהושגה
)(2
בשנת מס  1958או לאחר מכן״;
סעיף קטן)ג( יסומן סעיף קטן)ד( ולפניו יבוא:
)(3

תיקון סעיף 47א

,9

תיקון סעיף 48

,10

״)ג( יחיד שהוא בעל מפעל מאושר יהא חייב על הכנסתו החייבת,
שהושגה מהמפעל המאושר כאמור ,במם הכנסה בשיעור  25%ויהא פטור
מכל מס אחר עליה.״
בסעיף 47א לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:
״)ג (1תושב״חוץ אשר רכש במטבעות האמורים בסעיף קטן)ג()(2
יחידת השתתפות בקרן בלתי מסוייגת לפי חוק להשקעות משותפות בנאמ
נות ,תשב״א ,«1961-ושהוצאה לראשונה לאחר יום ג׳ בניסן תש״ך
) 31במרס  ,(1960יהיה זכאי לפטור האמור בסעיף קטן)ב( לגבי אותו חלק
מהכנסתו מיחידתו בקרן ,שיחסו לכלל הכנסתו כאמור ,כיחס שבין ניירות
הערך שרכשה הקרן ושהיו מזכים תושב־חוץ בפטור כאמור לו נרכשו
על ידיו ,לבין כלל ניירות הערך כמשמעותו בחוק האמור ביום שבו
נערכים החשבונות של הקרן לפי סעיף  20לחוק האמור.״
בסעיף  48לחוק העיקרי ,אחרי ״השקעתו המאושרת ב מ ט ב ע ־ ח ר ך יבוא ״כמשמעותה

בסעיף 56״.
תיקון סעיף 55

,11

בסעיף  (1) 55לחוק העיקרי ,אחרי ״השקעה מאושרת במטבע־חוץ״ יבוא ״כמשמעותה

בסעיף 56״.
 6ס״וז 336׳ תשכ׳יא׳ עמי .84
16

טפו חחוקיט  ,883ז׳ נמבת תשכ״נ8.1.1963 ,

.12

התלםתסעיף56

במקומ סעיף  50להול ,העיקרי יבוא:
בפרק זה׳ ״השקעה מאושרת ב מ ט ב ע ־ ח ק ״ — השקעה מאושרת
״הגדרות .56
שנעשתה בהון שהועבר לישראל בנכסים המפורטים להלן׳ הכל בהתאם
לערכם ,כפי שנקבע באישור או על פיו או כפי שהוכח למנהל׳ ואלה הם:
מטבע־הוץ או מטבע ישראלי שתמורתו הומר מטבע־
)(1
חוץ לפי שער החליפין הרשמי ,טובין לפי סעיף  ,58זכויות,
טובות הנאה ונכסים אחרים שהוכרו באישור:
מטבע ישראלי שנתקבל מפדיון איגרות מדינת ישראל
)(2
שהופצו מחוץ לישראל והפדיון כאמור אושר לענין זה על ידי
המפקח על מטבע־חוץ ,אלא שמטבע כאמור לא יראו כהשקעה
במטבע־חוץ לצרכי סעיף .58״

.13

.14

)א(

בפסקה) (1של סעיף  58לחוק העיקרי ,אחרי ״וציוד״ יבוא ״שאינו ציוד משרדי״.

)ב(

בפסקה ) ,(2אחרי ״המרי גלם״ יבוא ״ציוד משרדי״.

במקום הדישה של סעיף  62לחוק העיקרי יבוא:

תיקון סעיף 58

תיקון סעיף 62

״טובין המיועדים למפעל מאושר  -לרבות ציוד משרדי שייקבע בתקנות
ולמעט מכוניות נוסעים ,המרי גלם מעל לכמות הדרושה לפי קביעת
המינהלה להרצת המכוניות והציוד של המפעל — פטורים מתשלום.״
בסעיף  64לחוק העיקרי ,במקום ״בהסכמת מנהל המכס והבלו״ יבוא ״בהסכמה בכתב
.15
של מנהל המכס והבלו״.
.16

אחרי סעיף  64לחוק העיקרי יבוא:

תיקון סעיף 64

הוספת העיף 64א

שימוש במבנים 64א .מבנים שהוקמו מטובין שיובאו או נרכשו לפי סעיף  58ושהיופטורים ממס לפי סעיף  ,62אין להשתמש בהם  10שנים מיום גמר בנייתם
אלא בהתאם לתכנית המאושרת שעל פיה הוקמו :אך רשאי מנהל המכס
והבלו ,לאחר התייעצות עם המנהל ,להתיר בכתב את השימוש שלא בהתאם
לתכנית ,אם שולמו המסים וההיטלים שהיו חלים על הטובין בשעת יבואם
או בשעת רכישתם בניכוי שלושה אחוזים לכל שנה שבה שימשו המבנים
בהתאם לתכנית המאושרת.״
ש ל א

.17

ל מ ט ר ת ם

תיקון סעיף 65

בסעיף  65לחוק העיקרי -
בסעיף קטן)א( ,אחרי ״לפי סעיף 58״ יבוא ״או מבנים שטובין כאמור
)(1
שימשו להקמתם״ ובסופו ,במקום ״עליהם״ יבוא ״על הטובין האמורים״;
)(2

במקום סעיף קטן)ב( יבוא:
״)ב( מנהל המכס והבלו רשאי ,אם ראה טעמים מיוחדים לכך
ולאחר התייעצות עם המנהל ,לוותר על גביית הכפל ,כולו או מקצתו ,אך
לא יהיה רשאי לוותר על המסים וההיטלים עצמם.
)ג( סעיפים קטנים )א( ו־)ב( באים להוסיף על הוראות פקודת
הסמכויות בענין היבוא ,היצוא והמכס)הגנה(  , 1939ולא לגרוע מהן.״
7

ל ע״ר 1939׳ תופי 1׳ מסי  ,968עמ׳ .137
כשר החוסים  ,883ז׳ במכת תשכ״ג3.1.1963 ,

17

תיקון העיף 68

 .18בסעיף  68לחוק העיקרי ,בסעיף קטן)א( ,במקום פסקאות משנה )!( שד )זז!( לפסקה
) (2יבוא:
בשיעורים שנתיים שווים תוך התקופה שנותרה עד
״)!(
תום חמש שנים מאז הוא מחזיק בהשקעה האמורה ,ואם
החזיק בה חמש שנים — מיד:
) (11באופן אחד שהותר על ידי שד האוצר.״

היקון סעיף 70

בסעיף  70לחוק העיקרי ,אחרי ״מטבע׳־הוץ למכירה״ יבוא ״ ע ל פי תקנה  6לתקנות

.19

ההגנה )כספים( 1941 ,״.
8
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 .20בסעיף  71לחוק העיקרי ,אחרי ״שהוסמך לסחור במטכע־חוץ״ יבוא ״על פי תקנה 3
לתקנות ההגנה )כספים(1941 ,״.
אחדי סעיף  73לחוק העיקרי יבוא:

הו»ות העיף»לא

,21

תיש! סעיף 74

.22

בסעיף  74לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן)ב( יבוא:
״)ב( מפעל שחלק ממנו מזכה בשנת מס מסויימת להטבות לפי
סעיף ) 47א( א ו ) ג ( ) ל ה ל ן  -חלק מאושר( -
יראו כהכנסתו החייבת ש ל החלק המאושר ,שיעור יחסי
)(1
מהכנסתו החייבת של המפעל כולו ,שהוא כיחס שבין שווי
הנכסים הקבועים בחלק המאושר לבין שווי הנכסים הקבועים
של המפעל כולו באותו זמן ,אולם רשאית המינהלה ,אט ראתה
טעם מיוחד לעשות כן ,לקבוע כי היחס האמור ייקבע באופן
אחר .הפחת ולאחריו הפחת המואץ ינוכו לגבי כ ל חלק
מהמפעל רק מההכנסה החייבת של אותו חלק ולגבי הנכסים
שבו :היתה ההכנסה החייבת של החלק המאושר קטנה מטכום
הפחת והפחת המואץ שניתן לניכוי באותו חלק ,תותר יתרת
הפחת המואץ לניכוי בשנים הבאות בזו אחר זו ,כנגד ההכנסה
החייבת של החלק המאושר בלבד:
בפסקה זו —
״פחת״  -במכסה הקבועה בתקנות מם הכנסה )פחת(;1941 ,
״פחת מואץ״  -מכסת היתר של הפחת שניתן לבקשו על סי
סעיף ;42
״הכנפה חייבת״  -לפני ניכוי הפחת והפחת המואץ!
שיעור הדיבידנד המשולם על ידי המפעל מהכנסתו
)(2
החייבת בשנת מס מסויימת והזכאי להטבות לפי סעיף 47ב
יהיה כיחס שבין ההכנסה החייבת של שני הלקי המפעל ,לפי
החישוב כאמור בפסקה ) (1באותה שנה.״

.23

בסעיף 5־>־ לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן)ב( יבוא:
״)ג( סעיף זה בא להוסיף על הוראות סעיפים 64׳ 64א ד־ 65ולא
לגרוע מהן.״

״דין תושנ־הוץ 73א .״תושב־חוץ״ לענין הטבות או זכויות אחרות הניתנות לו לפי חוק
זה — כמשמעותו בפקודת מם המטוה.״
ייו
לע

י ; ט ב ו ת

9
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» ע״ר  ,1941תופי 2׳ מפי  ,1138שמי .1380
 9ע״ ר 1941׳ תוס׳  ,2מסי 1131׳ עמי ,1281
18

ט6ר החוסים < ,883׳ ,׳:טבת חמכ״נ3.1,1863 ,

•
 .24אחרי סעיף  78לחוק העיקרי יבוא. :
אצילת סמכויות 78א .המנהל רשאי באישור המינהלה לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה אולפי תקנות שהותקנו על פיו ,למעט הסמכות לכהן כחבר המינהלה והמועצה
וכיושב ראש שלהן.״

״יספת סעיף « 8

ה מ נ ת ל

 .25המונח ״הכנסה חייבת במס״ ,ב כ ל מקום בו הוא מופיע בחוק העיקרי ,יוחלף במונח
״הכנסה חייבת״.

תיקון נוסח

 .26בסעיף  10לחוק המשולב  , °לאחר ״שנבנו ע ל ידי מפעל מאושר לצרכי אותו מפעל״
יבוא ״והנכסים האמורים כלולים בתכנית ש ש י מ ש ה ימוד למתן האישור״.

תיקון סעיף 10
לחוק המשולב

1

) .27א(

תחילתו של סעיף  6היא משגת המס  1982ולגבי הוצאות שהוצאו ההל
)(1
מאותה שנה:
) (2תחילתו ש ל סעיף  (2)8מיום כ״ו באדר  3׳ תשכ״ב ) 1באפריל «962
ותחילתם של הסעיפים  (1) 8ו־)22 ,21 ,20 ,19 ,18,16 ,12 ,11 ,10 ,(3׳  23ו־- 25
מיום תחילתו של החוק העיקרי;
) (3תחילתו של סעיף  - 26מיום תחילתו של החוק לעידוד השקעות הון,
תש״י. 1950-

תחילה

״

תשכ״א , 1961-היא -

)ב( תחילתו של סעיף  2לחוק לעידוד השקעות הון)תיקון(,
מתחילת שנת המס  1960ואילך.
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 .28האמור בסעיף  7לחוק לא יחול אם ביום פרסום חוק זה ברשומות נסתיימו המש השנים
שלאחר תום חמש השנים כאמור בסעיף  (1) 45לחוק העיקרי.
דוד בן־גוריון
ראש הממשלה

י

מחולה

לוי אשכול
שר האוצר

יצחק בן־צבי
נשיא המדינה
 wפיח  ,186תשט״ו ,עמי .108
 11סייח  ,41תש״י ,עמי .129
 12פית  ,335תשכיא ,עמי .78

ח ו ק ל ה א ר כ ת ת ו ק ף של ת ק נ ו ת ־ ש ע ת ־ ח י ר ו מ

)אזורי בטחון( ,תשכ״ג* 1962-
תקפן של תקנות־שעת־חירום )אזורי בטחון( ,תש״ט־ 1949-״ מוארך בזה עד יום ט״ו
,1
בטבת תשכ״ד) 31בדצמבר .(1963
1

הארכת תוקף

,2

שר הבטחון רשאי ,בכל עת ,לבטל את התקנות האמורות על ידי צו שיפורסם ברשומות.

זכות ביטול

,3

תחילתו של חוק זה היא ביום ד ׳ בטבת תשכ״ג) 31בדצמבר .(1962

תחילה

דוד בן־־גוריון
ראש הממשלה

דוד בן־גוריון
שר הבטחון

יצחק ב ן ־צב י
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת ביוט ביוז בכסלו תשכ״ג) 25בדצמבר  ;(1962הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בהית  ,538תשכ-ג,
עמי .118
< סיח  »17תשיט ,עמי  ;136ס״ח  ,57תשיי ,עמי .280
ספר החוקים  ,883ז׳ בטבת חשכ׳׳נ8.1.1968 ,
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ח ו ק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,תשכ׳יג* 1962-
ן.

בחוק זה —

״ ב י ת ד י ך ׳  -בית ד י ן ד ת י דרוזי;
״בית הדין לערעורים״ ־ -בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים;
״קאדי־מד׳הב״ — חבר בית דין או הבר בית הדין לערעורים;
״המועצה״  -המועצה הדתית הדרוזית שכוננה בתקנות לפי פקודת העדות הדתיות)ארגונן( ג.
הקמת בתי דין

מוקם בזה בית דין ובית דין לערעורים .הם יתחילו לפעול מן היום שייקבע לכך על
.2
ידי הממשלה בהכרזה שתפורסם ברשומות.

מקומות מושב

מקום מושבם של בית הדין ושל בית הדין לערעורים ,ואם יופעלו יותר מבית דין
.3
אחד — אזורי שיפוטם ,ייקבעו על ידי שר הדתות בצו.
עניני נישואין וגירושין של דרוזים בישראל ,אזרחי המדינה או תושביה ,יהיו בשיפוטו
.4
הייחודי של בית הדין :כן יהיו בשיפוטו הייחודי ענינים הנוגעים ליצירתו או להנהלתו
הפנימית של הקדש דתי שנוסד בפני בית דין על פי הדין הדרוזי או של הקדש דרוזי שנוסד
לפגי תחילת חוק זה לפי מנהג דרוזי שלא בפני בית דין דתי א ו בית משפט.

שיפוט על פי
הסכמה

בעניני המעמד האישי של דרוזים כמפורט בסעיף  51לדבר המלך במועצה על ארץ
.5
ישראל׳  ,1947-1922או בפקודת ה י ר ו ש ה  ,אשר בהם אין לבית דין שיפוט ייחודי לפי
סעיף  ,4יהא לבית הדין שיפוט לאחר שכל הצדדים הנוגעים בדבר הביעו הסכמתם לכך.
2

3

סמכות בית הדין
לערעורים

.6

סמכויות עזר

לבתי הדין ולבית הדין לערעורים נתונות הסמכויות המוענקות לבתי דין דתיים בחוק
.7
בתי דין דתיים)הזמנה לבית הדין( ,תשט״ז«!56-ז .

בית הדין לערעורים ידון בערעורים ע ל פסקי דין של בית הדין.

4

הרכב בחי הדין

,8

כשירותו של
קאדי״מדיהב

,9

בית דין ידון בשלושה :בית הדין לערעורים ידון בלא פחות משלושה.
כשיר להתמנות קאדי־מד׳הב יהיה כ ל דרוזי שהוא
) (1בעל הכשרה מתאימה בדין הדרוזי;

-

) (2ב ע ל אורח חיים ואופי ההולמים את מעמדו של קאדי־מד׳הב במדינת
ישראל;
)(3

בן שלושים שנה לפחות ונשוי או היה נשוי.

* נתקבל בכנסת ביום כיח בכסלו תשכ״ג) 23בדצמבר  ;(1902הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהית 509׳ תשכ״ב׳
עמי .172
 1חוקי איי כרך בי׳ פרק קכיו׳ עמי .1292
 2הוקי איי ,כרך גי׳ עמי .2738
 3חוקי איי סרק ב׳ ,כרך קליה ,עמי .1353
* פיה 200׳ תשטיז׳ עמ• .40
20

ספר החוקים t ,383׳ בטבת תש:״ג3.1.1063 ,

 .10קאדי־מד׳הב יתמנה על ידי נשיא המדינה לפי הצעת ו ע ד ת מינויים שתובא לפני הנשיא
על ידי שר הדתות.
.11

)א(

ועדת המינויים )להלן — הועדה( תהיה של שמונה חברים:

מיניי של קאדי־
מדיחג
ועדת המינויים

יושב ראש המועצה;
ראש בית הדין לערעורים ,ואם הוא מכהן גם כיושב ראש המועצה — קאדי
מד׳הב שייבחר על ידי חבר הקאדים־מד׳הב לשלוש שנים;
קאדי־מדיהב נוסף שייבחר על ידי חבר הקאדים־מד׳הב לשלוש שנים!
שר הדתות ושר המשפטים;
חבר כנסת דרוזי שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד הוא
חבר הכנסת ,ואם תמה כהונת הכנסת  -עד שתבחר הכנסת החדשה חבר אחר
במקומו ,ואס אין בכנסת חבר כנסת דרוזי — דרוזי שייבחר על ידי הכנסת
בבחירה חשאית ויכהן כל עוד לא בחרה הכנסת דרוזי אחר במקומו:
הבר כנסת דרוזי נוסף או דרוזי שאינו חבר הכנסת שייבחר ע ל ידי הכנסת
בבחירה חשאית ויכהן כל עוד לא בחרה הכנסת דרוזי אחר במקומו;
עורך דין שייבחר על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש
שנימ.
)ב(

הרכב הועדה יפורסם ברשומות.

)ג(

שר הדתות ישמש יושב ראש הועדה.

)ד(

הועדה תוכל לפעול אף אם פחת מספר חבריה׳ כל עוד לא פחת מששה.

) .12א(
הועדה.

דאה שר הדתות שיש למנות קאדי־מד׳הב ,יודיע על כך ברשומות ויכנס את

סדרי עבודת
הועדה

)ב( אלה רשאים להציע מועמדים :שר הדתות :ראש בית הדין לערעורים! שלושה
חברי הועדה כאחד.
)ג(

הצעת הועדה למנות קאדי־מדיהב תהיה על דעת רוב חבריה שהשתתפו בהצבעה.

)ד(

שאר סדרי דיוניה ועבודתה של הועדה ייקבעו על ידיה.

. 13

מי שנתמנה קאדי־מד׳הב חייב ,בטרם ישב בדין ,להצהיר בפני נשיא המדינה הצהרה זו:
״אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,לשפוט את העם משפט
צדק ,לא להטות משפט ולא להכיר פנים״.

הצהרת אמוניט

.14

קאדי־מד׳הב שמינויו פורסם ברשומות ,אין עוררין על מינויו.

כוהו של מינוי

.15

אין על קאדי־מד׳הב מרות בעניני שפיטה זולת מרותו של הדין.

אי-תלות

 .16שר הדתות יקבע ,בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים ועם שר המשפטים ,את
סדרי המינהל של בתי הדין ,והוא רשאי למנות מנהל לבתי הדין שיהיה אחראי בפניו לביצוע
סדרי המינהל.
ם6ד החוסים  ,383ז׳ בטבת תשכ״ג3.1.1063 ,

סדרימינהל

21

תקופת הגהונת

 .17קאדי-מד׳הב יכהן מיום שהצהיר אמתים ,וכהונתו לא תיפסק אלא כמותו ,בהתפטרותו,
בפרישתו לקיצבה או בהעברתו מן הכהונה ע ל פי הוק זה.

התפטרות

 .18קאדי־מדיהב רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הגשת כתב התפטרות לשר הדתות,
וכהונתו תיפסק בתום שלושה חדשים מהגשת כתב ההתפטרות ,אם לא הסכים שוי הדתות
למועד קצר יותר.

קיצבה

.19

)א(

קאדי מד׳הב יצא לקיצבה ~-
) (1בהגיעו לגיל שבעים;
משקבעה ועדת המינויים ,ע ל יסוד חוות דעת רפואית ,שמחמת מצב
)(2
בריאותו נבצר ממנו להמשיך במילוי תפקידו.

)ב(

קאדי־־מד׳חב רשאי לצאת לקיצבה -
) (1לאחר שכיהן עשרים שגה ,אם הגיע לגיל ששים!
לאחר שכיהן חמש עשרה שנה ,אם הגיע לגיל ששים וחמש:
)(2
אם ביקש זאת ובקשתו אושרה על ידי ועדת המינויים.
)(3

)ג( בחישוב תקופת כהונתו של קאדי־מד׳הב לעגין מעיף ק ט ן ) ב ( תצורף אל תקופת
כהונתו כקאדי־מד׳הב כל תקופת שירותו במדינה או במוסד אחר שועדת הכספים של הכנסת
אישרה אותו לענין זה׳ או מקצתה של תקופה זו ,הכל לפי כללים שקבעה ועדת הכספים.
ג? ש כורת
לתשלומים ?

ייחוד הבהתה

בית דין משמעתי

 .20משכורתו של קאדי״מד׳הג והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו או
אחריה׳ לרבות אלה שישולמו לתלויים בו לאחד מותו ,ייקבעו על ידי החלטת הכנסת׳ והיא
רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.
 .21קאדי־מד׳הב לא יהיה הכר הכנסת או במועצה של רשות מקומית :אולם רשאי הוא,
בהסכמתו ובהסכמת שר הדתות׳ למלא באורח זמני תפקיד אחר מטעם המדינה או למלא
תפקיד ציבורי אחר ,אם לדעתם אין הדבר פוגע במעמדו כקאדי־מד׳הב.
.22

)א(

כל קאדי־מד׳הב יהיה נתון לשיפוטו של בית דין משמעתי.

)ב( בית הדין המשמעתי יהיה של שלושה שהם ראש בית הדין לערעורים או הקאדי־
מד׳הכ בעל הותק הגדול ,כפי שיקבע שר הדתות לכל ענין :עורך דין שיתמנה ע ל ידי המועצה
הארצית של לשכת עורכי הדין לכל ענין! וחבר שיתמנה על ידי שר הדתות לכל ענין.
קובלנה על קאדי״
מד׳חב

מסקנות של בית
הדין המשמעתי

22

) .23א( שר הדתות רשאי להגיש לבית הדין המשמעתי קובלנה על קאדי־מד׳הב על
יסוד אחד מאלה:
) (1הקאדי־מד׳הב נהג שלא כהלכת במילוי תפקידו!
הקאדי־מד׳הב התנהג באופן שאיגו הולם את מעמדו ש ל קאדי־מד׳הב
)(2
במדינת ישראל;
הקאדי־מד׳הב הורשע על עבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון;
)(3
ועדת המינויים מצאה שהקאדי־מד׳הב השיג את מינויו שלא כדין.
)(4
)ב( שר הדתות רשאי להיות מיוצג בפני בית הדין המשמעתי על יד־ בא כוחו.
.24

)א(

בית הדין המשמעתי יביא את מסקנותיו׳ לזכות או לחובה ,לפני שר הדתות.

)ב( מצא בית הדין המשמעתי שאין הקאדי־מד׳הב ראוי להמשיך בתפקידו ,יביא שר
הדתות את מסקנות בית הדין המשמעתי לפגי נשיא המדינה ,והנשיא יעביר את הקאדי״
מד׳הג מכהונתו.
ספר החוק י ט  ,383ז׳ בטבת ת^ב״ג8.1.1063 ,

 ,25מצא בית הדין המשמעתי שאין הקאדי־מד׳הב ראוי להמשיך בתפקידו׳ לא יהיה הקאדי־
מדיהב זכאי לגימלה; ואולם'אם נמצא •זזקאדי־מד׳הב אשם בהתנהגות בביגוד לפסקאות )(1
או) (2לסעיף ) 23א( ,ובית הדין המשמעתי הגיע ,מטעמים מיוחדים שיפרט׳ לידי מסקנה,
פי אף עלפי שהקאדי־מדיהבאינו ראוי להמשיך בתפקידו׳ מן הראוי קזתשולם לו גימלה,
רשאי הוא לקבוע את שיעור הגימלה ,שתשולם לקאדי־מד׳הב׳ ובלבד שלא תעלה על הסכום
שהיה משתלם לו על פי החלטת הכנסת או ועדת הכספים לפי סעיף  20אילו חדל מכהן
מרצונו ביום בו הועבר מכהונתו~ : .

גימלאות של
קאדי־מדיהב
שהועבר מכהונתו

) ,26א( הוגשה על קאדי־־מד׳הב קובלנה ע ל פי סעיף  ,23או הוגשה נגדו תביעה פלילית,
רשאי שר הדתות ,בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים ,להשעות את הקאדי־מד׳הב
לתקופה שימצא לנכון.

השעייה של
קאדי־מדיתב

)ב(
,27

בית הדין המשמעתי רשאי ,על פי בקשת הקאדי״־מד׳הב ,לבטל את השעייתו.

הודעה על מינוי קאדי־מד׳הב ועל גמר כהונתו של קאדי־מד׳הב תפורסם ברשומות.

 ,28לא תוגש תביעה פלילית נגד קאדי־מד׳הב אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה
ולפני בית המשפט המחוזי שישב בהרכב של שלושה שופטים.
ב?
¡«•7) ,29א( מי שכיהן ביום תחילתו של חוק זה כחבר המועצה יהיה מאותו יום חבר בית
הדין לערעורים ,ללא מינוי נוסף ,ויושב ראש המועצה יהיה ראש בית הדין לערעורים.

פרסום ברשומות
תביעה פלילית

היראות מעבר

)ב( במינויים הראשונים שייעשו לפי חוק זה ישמשו חברי בית הדין לערעורים כחברי
ועדת המינויים במקום הקאדים־מד׳הב האמורים בסעיף ) 11א(.
)ג( מי שנהיה לקאדי־מד׳הב לפי סעיף קטן)א( או על פי מינוי תוך שנה מיום תחילת
חוק זה לא יצא לקיצבה לפני עבור שלוש שנים מיום תחילת חוק זה ,על אף האמור בסעיף
) 19א().(1
)ד( למשך שבע שנים מתחילת חוק זה רשאית הכנסת או ועדת הכספים לקבוע לפי
סעיף  20לקאדי־מד׳הב משכורת מלאה או משכורת חלקית.
 ,30שר הדתות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו ,לרבות
קביעת אגרות שישולמו בבתי הדין; שר הדתות רשאי ,בהתייעצות עם ראש בית הדין ל ע ר ־
עורים ועם שר המשפטים ,לקבוע בתקנות —
)(1

את סדרי הדין בבית הדין המשמעתי;

)(2

את סדרי ייצוגם של בעלי דין לפני בתי הדין על ידי מי שאינו עורך דין.

דוד בן־גוריון
ראש הממשלה

ביצוע ותקנות

זרח ורהפטיג
שר הדתות

יצחק בן־צבי
נשיא המדינה

ספר החוקים ! ,383׳ בטבת תשכ״ג3.1.1963 ,
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