רשזמות

ספר החוקים
כ״ט בתמוז תשכ״ד

430

 9ביולי 1964
עמזד

חוק השופטים )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ד—1964

140

חוק הדייגים )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ז־—1964

140

חוק הקאדים )תיקון( ,תשכ-ד—1964

141

ח ו ק בתי הדין הדתיים הדרוזיים )תיקון( ,תשכ״ד—1964

141

חוק השופטים)תיקון מם׳  ,(2תשכ״ד* 1964-
,1

בחוק השופטים ,תשי״ג953-ו)להלן החוק(» ,אחרי סעיף  4יבוא:
4א) .א( לא יתמנה שופט מי שאינו אזרח ישראלי.
)ב( היה המועמד למינוי גם בעל אזרחות אחרת ודיני המדינה
שהוא אזרח בה מאפשרים את שחרורו מאזרחות זו ,לא יתמנה אלא לאחר
שעשה את כל הדרוש מצדו לשם שחרורו ממנה.״

,2

בסעיף  10לחוק —
) (1בסעיף ק ט ן ) «  ,אחרי פסקה ) (3יבוא:
״) (4שופט תעבורה שנתמנה מינוי של קבע ~ כשופט בית
משפט שלוב״;
) (2בסעיף קטן)ג( ,אחרי ״שופט״ יבוא ״לרבות שופט תעבורה״.

א ז ר ת ו ת

 ,3בסעיף  19לחוק ,אחרי ״במועצה של רשות מקומ־ת״ יבוא ״ולא יהיה מועמד למועצה
כאמור״.
 .4בכל חיקוק ,במקום ״שופט שלום״ יבוא ״שופט של בית משפט שלום״ ובמקום ״שו י פ ט ) ^
שלום ראשי״ יבוא ״שופט ראשי של בית משפט שלום״.
א ב אא בן
מגן ראש הממשלה
ממלא מקום ראש הממשלה

דב יוסף
שר המשפטים

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום ב׳ בתמוז תשב׳יד ) 30ביוני  ;(1964הצעת החוק ודברי הסבר פורס8ו בה״ח 584׳ תשכ״ר,
עמ׳  ;24ה״ח  ,605תשב״ד ,עמ׳ .112
! טייח תשי״ג ,עמי 8 ;149״ח תשי״ט ,עמי .134

חוק הדיינים)תיקון מם׳  ,(2תשכ״די• 1964-
.1

בחוק הדיינים ,תשט״ו ,!1955-אחרי סעיף  3יבוא:
״אזרחות 3א) .א( לא יתמנה דיין מי שאינו אזרח ישראלי.
המדינה
ודיני
אחרת
)ב( היה המועמד למינוי גם בעל אזרחות
 aו ־ 1U
שהוא אזרח בה מאפשרים את שחרורו מאזרחות זו ,לא יתמנה אלא ל א ח ר • ^ (
שעשה את כל הדרוש מצדו לשם שחרורו ממנה.״
אבא אבן
סגן ראש הממשלה
ממלא מקום ראש הממשלה

זרח ורהפטיג
שר הדתות

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת ביום כ ׳ בתמוז תשכ״ד ) 30ביוני  ;(1964הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהית  ,606תשכי-ד,
עמ׳ .114
ג סייח תשט״ו ,על׳  ;68ס״ח תשי״ט ,עמ׳ .135

ספר התוהים  ,430בייט בתמוז תשכ״ד0.7.1004 ,

חוק הקאדים)תיקון( ,תשכ״ד*1964-
,1

בחוק הקאדים ,תשכ״א ,!1961-אחרי סעיף  2יבוא:
״אזרחות

2א) .א(

הוספת סעיף 2א

לא יתמנה קאדי מי שאינו אזרח ישראלי.

)ב( היה המועמד למינוי גם בעל אזרחות אחרת ודיני המדינה
שהוא אזרח בה מאפשרים את שחרורו מאזרחות זו ,לא יתמנה אלא לאחר
שעשה את כל הדרוש מצדו לשם שחרורו ממנה.״
אבא אבן
סגן ראש הממשלה
ממלא מקום ראש הממשלה

זרח ורהפטיג
שר הדתות

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום כ ׳ בתמוז תשב״ד ) 30ביוני  ;(1964הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בת״ח  ,606תשכ״ד,
עמ׳ .114
י! סית תשכ״א ,עמי .118

חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים)תיקון( ,תשב״ד1964-
ן,

בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,תשכ״ג—1962
״אזר

ה ו ת

9א) .א(

י,

אחרי סעיף  9יבוא:

הוספת סעיף ¡,9

לא יתמנה קאדי־מדיהב מי שאינו אזרח ישראלי.

)ב( היה המועמד למינוי גם בעל אזרחות אחרת ודיני המדינה
שהוא אזרח בה מאפשרים את שחרורו מאזרחות זו ,לא יתמנה אלא לאחר
שעשה את כל הדרוש מצדו לשם שחרורו ממנה.״
אבא אבן
סגן ראש הממשלה
ממלא מקום ראש הממשלה

זרח ורהפטיג
שר הדתות

שגיאור זלמן שזר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום ב׳ בתמוז השכ״ד ) 30ביוני  ;(1964הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהי׳ח 606׳ תשכ״ד׳
עמי .115
 1סייח תשכ״ג׳ עמ׳ .20

פ פ ר החוקים  ,430כ״ט בתמוז תשכ״ד9.7.1064 ,

141

המחיר  8אגורות

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

