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בחוק הדיינים ,התשט"ו–1955( 1להלן – החוק העיקרי) ,בסעיף – 6
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום " "10יבוא " ,"11ובסופו יבוא "טוענת רבנית העובדת במקצועה
שתיבחר על ידי הרשות לקידום מעמד האישה כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד
האישה ,התשנ"ח–1998;".2
()2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1לפחות אחד מנציגי הממשלה בוועדה ,לפחות אחד מנציגי הכנסת בוועדה
ולפחות אחד מנציגי לשכת עורכי הדין בוועדה יהיו נשים".

בסעיף (7ג) לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן "( ,")1ואחריו יבוא:
"( )2על אף הוראות פסקה ( ,)1הצעת הוועדה על מינוי של דיין לבית הדין הרבני הגדול
תהיה על דעת שמונה מחברי הוועדה; פחת מספר המשתתפים בהצבעה מ־ ,11תהיה
ההצבעה על דעת רוב המשתתפים שלא יפחת ממספר המשתתפים בהחסיר שניים".
בחוק הרשות לקידום מעמד האישה ,התשנ"ח–1998 ,3בסעיף  ,5אחרי פסקה ( )11יבוא:
"( )12לבחור טוענת רבנית לוועדה לבחירת דיינים ,לפי סעיף (6א) לחוק הדיינים,
התשט"ו–1955".4
הוראות סעיף (6א )1לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  )2(1לחוק זה ,יחולו החל מהבחירות
הקרובות של נציגים כאמור באותו סעיף לוועדה לבחירת דיינים.

דברי הסבר
סעיף  1סעיף (6א) לחוק הדיינים ,התשט"ו– ,1955קובע
כי בוועדה לבחירת דיינים (להלן – הוועדה)
יכהנו עשרה חברים :שני הרבניים הראשיים ,שני דיינים
מבית הדין הרבני הגדול ,שני שרים ,שאחד מהם הוא שר
המשפטים ,שני חברי הכנסת ושני נציגים של לשכת עורכי
הדין .מכאן ,שארבעה מחברי הוועדה ,הרבנים הראשיים
לישראל והדיינים מבית הדין הרבני הגדול ,הם גברים;
אשר ליתר חברי הוועדה ,אין כיום חובה סטטוטורית
ברורה לבחור נשים לתפקיד זה.
אף שהנשים הן כ־ 50%מהציבור שנזקק לשירותי בתי
הדין הרבניים ,הדיינים כולם הם גברים ,ועל כן יש חשיבות
גדולה לכך שלכל הפחות בוועדה יינתן להן ייצוג הולם.
לפיכך ,מוצע לקבוע כי לפחות אחד משני הנציגים
בוועדה של כל אחד מהגופים הללו יהיה אישה :הממשלה,
הכנסת ולשכת עורכי הדין .כמו כן ,מוצע להגדיל ל־11
את מספר חברי הוועדה – החברה הנוספת בוועדה תהיה

טוענת רבנית שתבחר הרשות לקידום מעמד האישה.
סעיף  2כדי להשיג הסכמה רחבה יותר על בחירת
דיינים לבית הדין הרבני הגדול ,מוצע לקבוע כי
בדומה להליך של בחירת שופטים לבית המשפט העליון,
גם בחירה של דיין לבית הדין הרבני הגדול תהיה ברוב של
לפחות שמונה מ־ 11חברי הוועדה ,ואם מספר המשתתפים
בהצבעה פחת מ־ – 11ברוב המשתתפים בהצבעה שלא
יפחת ממספר המשתתפים פחות שניים.
סעיף  3מוצע לתקן את חוק הרשות לקידום מעמד
האישה ,התשנ"ח– ,1998ולהוסיף על תפקידיה
של הרשות גם את התפקיד של בחירת טוענת רבנית
לחברה בוועדה.
סעיף  4מוצע לקבוע כי הוראות התיקון המוצע יחולו
לראשונה בבחירות הקרובות של נציגים מטעם הממשלה,
הכנסת ולשכת עורכי הדין לוועדה ,כדי לא לפגוע בנציגים
המכהנים.

יוזמים :חברי הכנסת שולי מועלם־רפאלי ,עליזה לביא ,זהבה גלאון ,שלי יחימוביץ' ,ניצן הורוביץ,
מיכל רוזין ,תמר זנדברג ,סתיו שפיר
מצטרפים :חברי הכנסת איילת שקד ,אלעזר שטרן ,עפר שלח ,דב ליפמן ,מרב מיכאלי,
שמעון סולומון ,יפעת קריב ,רינה פרנקל ,פנינה תמנו־שטה ,מיכל בירן
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