
18.1.2007 התשס"ז, בטבת כ"ח ,2078 החוקים 85ספר

התשס"ז-2007* ,(12 מס' (תיקון חקיקה) (תיקוני המדינה במשק הסדרים חוק

העיקרי), 1. החוק - התשמ"ט-11989 (להלן חקיקה), המדינה (תיקוני במשק הסדרים בחוק
45, במקום "2006" יבוא "2012". בסעיף

הסדרים במגזר 2. חוק התשנ"ב-21992 (להלן - המשפחתי, החקלאי במגזר הסדרים בחוק
"י"ח יבוא התשס"ז (31 בדצמבר 2006)" בטבת "י' 33, במקום החקלאי המשפחתי), בסעיף

(31 בדצמבר 2012)". התשע"ג בטבת

החקלאי 3. במגזר הסדרים לחוק  33 סעיף  ושל  העיקרי לחוק   45 סעיף של תחילתם
(1 בינואר 2007). בטבת התשס"ז י"א ביום זה, בחוק המשפחתי, כנוסחם

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ן ו רשז הי  אברהם
האוצר שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (15 בינואר 2007); התשס"ז בטבת כ"ה ביום בכנסת  * התקבל

.222 עמ' התשס"ז (1 בינואר 2007), בטבת י"א מיום  ,278 ― הממשלה חוק  
.366 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשמ"ט, עמ' 28;

.915 עמ' התשס"ה, 2 ס"ח התשנ"ב, עמ' 118;

התשס"ז-2007* ,(23 מס' הדיינים (תיקון חוק

יבוא:1. סעיף 19א אחרי העיקרי), החוק - התשט"ו-11955 (להלן הדיינים, בחוק

אתיקה "כללי
לדיינים

הדין19ב. בית דייני חבר בהסכמת  הגדול,  הרבני  הדין בית נשיא
כללי לקבוע  רשאי  השר, עם התייעצות ולאחר הגדול  הרבני 

לדיינים. אתיקה

אתיקה השר,19ג.ועדת עם התייעצות לאחר הגדול, הרבני הדין בית נשיא (א)
הדין של בית דיין והם: חברים, שלושה בת ועדת אתיקה ימנה
דין בית של דיינים ושני היושב ראש, יהיה והוא הגדול, הרבני

אזורי. רבני

אתיקה של בעניני מקדימה דעת חוות תיתן האתיקה (ב) ועדת
לפי האתיקה לדיינים שנקבעו שכללי של דיין לפי פניה דיינים,

אליו.  - בענין הנוגע עליו 19ב חלים סעיף

שנים.(ג) של שש לתקופה אחת ועדת האתיקה ימונה חבר

סעיפים הוספת
ו–19ג 19ב

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 בינואר   9) התשס"ז בטבת י"ט ביום בכנסת  * התקבל

.148 עמ' התשס"ז (1 בנובמבר 2006), בחשון י' מיום  ,264 ― הממשלה חוק  
.329 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשט"ו, עמ' 68;

45 תיקון סעיף

חוק  תיקון
הסדרים במגזר

החקלאי
 המשפחתי

- מס' 12
תחילה


