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חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות)תיקון(׳ תשכ״ה1965--
הוספת סעיף !3א

,1

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשב״ב— ,! 1962אחרי סעיף  13יבוא:

״המרת דתו של
ק ט י ו

13א) .א( לא תומר דתו של קטין אלא אם שני הוריו נתנו מראש הםכ־
מתם בכתב או שבית המשפט ,לפי בקשת אחד ההודימ או לפי בקשת
אפוטרופסי׳ של הקטין ,אישר מראש את המרת הדת.
)ב( מלאו לקטין  10שנים ,לא תומר דתו אלא אם ,נוסף על הסכמת
הוריו או אישור בית המשפט לפי סעיף קטן )א( ,נתן גם הוא מראש
הסכמתו בכתב.
)ג( לא תומר דתו של קטין אלא בדת של הוריו או של אחד
מהוריו.
)ד( המרת דתו של קטין בניגוד להוראות מעיף זה — אין לה
תוקף משפטי.״

תיקון פקידת החוק
הפלילי

.2

בפקודת החוק הפלילי1936 ,

״המרת דתו של
ק ט י ז

,2

אחרי מעיף  ,188יבוא:

188א).א( העורך טכס המרת דתו של קטין או עושה פעולה אחרת
המביאה לידי המרת דתו של קטין ,בניגוד להוראות סעיף  13א לחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשב״ב— ,1962דינו — מאסר ששה
י חדשיט.
)ב( המשדל קטין ,בפניה ישירה אליו ,להמיר דתו ,דינו — מאסר
ששה חדשים.״

ל וי אשכיל
ראש הממשלה

דב יוסף
ש ר המשפטים

ש ני א ור זלמן ש ז ר
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביומ ה׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 9במרס  ;(1965הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גה״ח  ,614חשנ׳׳ד,
עמי .222
 1ם״ח תשכ״ב ,עמ׳ .120
 2עייר  ,1936תוס׳  1מסי  ,652עמי .263
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חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס׳ (4׳ תשכ״ה־•1965
.1

בסעיף  25לפקודת התעבורה

1

-

תיקון סעיף 25

)(1

סעיפים קטנים )ב( ו־)ג( יסומנו)ג( ו־)ד( כסדרם;

)(2

אחרי סעיף ק ט ן ) א ( יבוא:
״)ב( שופט תעבורה שנתמנה מינוי של קבע מוסמך לדון בעבירה
לפי סעיף  218לפקודת החוק הפלילי ,1936 ,שנעברה תוך כדי שימוש
ברכב ,ויהיו לו לענין זה כל הסמכויות של בית המשפט לפי סעיף 64
לפקודה זו.״;
2

)(3

בסעיף קטן )ד( ,במקום ״בסעיף קטן )א(״ יבוא ״בסעיפים קטנים )א(
ומב(׳׳.
ל וי אשכול
ראש הממשלה

ישראל בר־יהודה
שר התחבורה

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה
״ נתקבל בכנסת בית! ה׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 9במרס  ;(1965הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו; בה״וז  ,633תשכ״ה,
עמי .76
< דיני מדינת ישראל  ,7תשכ״א ,עמי  ;173ס׳ ח תשכ״ב ,עמי  ;8תשכיב ,עמי  ;64תשכ״ד ,עמ׳ .78
יי ע״ר  ,1936תוס׳  1מם׳  ,652עמי .263

חוק בתי־דין דתיים )מניעת הפרעה(׳ תשכ״ה*1965-

,1

בחוק זה ״ ב י ת ־ ד י ך — בית דין רבני ,בית דין שרעי ,בית דין של עדה נוצרית ובית
דין דתי דרוזי בשבתם לדין ע ל ־ פ י סמכותם הקבועה בחוק.

,2

)א( המפריע לדיוני בית־דין לעיני בית־הדין או סמוך למקום הדיון ,רשאי בית־הדין

לציות על הרחקתו או לכפותו בקנס שלא יעלה על מאתיים לירות ,ואס
בק:ם שלא יעלה על ארבע מאות לירות ,להתנהג כראוי.
)ב( אין בהטלת קנס על אדם לפי סעיף קטן )א( כדי למנוע העמדתו לדין פלילי
ב ע ל המעשה שעליו נקנס ,אולם לא יועמד אדם לדין כאמור אלא בהסכמת פרקליט המחוז.
)ג( הודעה בכתב על קנס שהוטל לפי סעיף קטן)א( תינתן מיד לנשיא בית המשפט
העליון ,ורשאי הנשיא לבטל את הצו או לשנותו לקולא.
ח ז ר

,3

ו

ה

פ

ר

י

ע

_

קנס שהוטל לפי חוק זה ייגבה כדרך שגובים קנס שהוטל ע ל ־ י ד י בית־משפט.
לוי אשכול
ראש הממשלה

הגדרה

איסור הפרעה
^בית-דין

גביית קנס

זרח ורהפטיג
ש ר הדתות

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום ה׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 9במרס  ;(1965הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה־׳ח  ,630תשכיוז,
עמי .52
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