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תקנון ועידת רבני אירופה

מבו		. 

ועידת רבני אירופה היא קולה של היהדות האורתודוקסית, איחודם של רבני קהילות אירופה החפצים 
יהודי אירופה. איחוד זה מגן על  לחזק את קולם ושליחותם בהעברת מסורת האבות לדור הבא של 
ושל הקהילה היהודית באירופה בפרט,  ומייצג את האינטרסים של היהדות בכלל,  זכויותינו הדתיות 

בפני ממשלות ומוסדות אירופיים.

חברותב. 

הנתונים הבסיסיים ההכרחיים הנדרשים על מנת להציג מועמדות לחברות בוועידת רבני אירופה:

הסמכה לרבנות מרב יהודי אורתודוקסי מוכר או מוסד יהודי אורתודוקסי מוכר. 	
אמונה בשלושה עשר עיקרי הדת היהודית. 	
מחוייבות מלאה להלכה ומנהגים יהודיים . 	
מגורים ו/או עבודה באירופה בהווה, או לחלופין שנות מגורים באירופה בעבר. 	
תעסוקה במשרה רבנית חלקית או מלאה בהווה, או לחלופין נסיון עבר עשיר בתפקיד רבני, . 	

כגון שימוש ברבנות או הרבצת תורה בקהילות אירופה
התפילות בבית הכנסת בו מכהן המועמד יתנהלו עפ’’י ההלכה כמוגדר ע”י הוועדה המתמדת . 	

של ועידת רבני אירופה
הגשת טופס המועמדות של ועידת רבני אירופה וההמלצות הדרושות. 	
תשלום בזמן של דמי החברות לוועידת רבני אירופה . 	
העדר רקע פלילי. 	

ועדת חברות
הבחינה אם המועמד עומד בקריטריונים המפורטים לעיל תיעשה על ידי ועדת חברות שתמונה ע’’י 
הוועדה המתמדת. במקרה של סירוב ע’’י הוועדה, למועמד הזכות לערער בפני הוועדה המתמדת של 

ועידת רבני אירופה תוך 		 יום מקבלת התשובה השלילית.
על  המתמדת  לוועדה  להמליץ  החברות  ועדת  בסמכות  מעמיק,  דעת  שיקול  ולאחר  הצורך  במקרה 

הפסקת חברות בוועידה מכוח התקנון המאושר.

השירותים שתספק ועידת רבני 	ירופה לחברים בה:	. 

הסמכה לרבנות. 	
סיוע לרבנים בקבלת משרות קהילתיות. 	
אישור רבנים המוסמכים להנפיק תעודות כשרות. 	
אישור בתי דין המוסמכים לדון בענייני גיור וגיטין. 	
סיוע לרבנים הנקלעים למצוקה בתוך קהילותיהם. 	



Countries Represented: Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, 
Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, 

Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom

www.rabbiscer.org | info@rabbiscer.org | Headquarters: Frieda Street 3, 81479 Munich, Germany | Rue de la Régence 32, 1000 Bruxelles, Belgium
CER Conf. Of Eur. Rabbbis Stiftung | VR Bank Starnberg | IBAN: DE21 7009 3200 0002 1714 06 | BIC: GENODEF1STH | Registered Charitable Trust: UK NO: 271466

2

הענקת ייעוץ משפטי לרבנים בעניין זכויות העסקתם. 	
הגנה על רבנים מתקיפה ע”י גופים חיצוניים. 	

כללי התנה	ות מחייבים בין חברי ועידת רבני 	ירופהד. 

חל איסור מוחלט על חבר ועידה לתקוף בעיתונות או באמצעי תקשורתי כלשהו חבר ועידה . 	
אחר ללא אישור מוקדם ובכתב מהוועדה המתמדת

על חברי הוועידה לגלות אחוות עמיתים ולתמוך בחברי ועידה אחרים בעת מצוק. 	

הוועדה המתמדתה. 

מידע כללי:. 	

ועידת רבני אירופה הינו הוועדה המתמדת אשר מתכנסת בעיר  	.	 והריבוני של  הגוף העליון 
אירופית מרכזית או בישראל פעמיים בשנה.

בסטנדרטים  	.	 העומדים  אירופה  רבני  וועידת  חברי  שהינם  רבנים  תכלול  המתמדת  הוועדה 
הקבועים ובדרישות המקדימות של הוועידה. חברי הוועדה המתמדת יהיו בעלי נכונות מלאה 

לעבוד למען הוועידה, לדבוק בעקרונותיה ומדיניותה ולהשתתף בישיבותיה.
חבר בוועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה אינו רשאי להיות חבר בכל ארגון רבני אירופי  	.	

אחר ללא אישור מפורש מהוועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה.
מחזיקים  	.	 הם  עוד  כל  בתוקפו  יעמוד  המתמדת  בוועידה  הנוכחיים  החברים  של  מעמדם 

בתפקידם הרבני כמבואר בסעיף ה.	. 	.
באופן  	.	 תישלל  חברותו  ברציפות,  פעמים  שלוש  המתמדת  הוועדה  מישיבות  הנעדר  חבר 

ניתן לצפות או למנוע, כגון  אוטומטי, אלא אם כן היעדרותו נבעה כתוצאה מנסיבות שלא 
מלחמה, מחלה או כוח עליון.

הוספת חברים חדשים לוועדה המתמדת תיעשה בהתאם לתקנוון הוועידה. 	.	
החברות בוועדה המתמדת מוגבלת לרבנים המועסקים במשרות כגון רב בית כנסת, רב עיר  	.	

או מדינה או דיין בבית דין מוכר ומבוסס. עם תום ההעסקה, עקב פרישה, פיטורין או כל סיבה 
אחרת, על הרב להתפטר מהוועדה המתמדת בתוך שישה חודשים. חידוש מינויו יהיה כרוך 
בתהליך של בחירות מחודשות לתפקיד בהתאם לנסיבות, זאת למעט רבנים נושאי תפקידים 
בוועידת רבני אירופה, רבנים המקדישים לוועידה בצורה משמעותית וניכרת מזמנם, או אלו 

בעלי התמחות מיוחדת בשירות הוועידה.
רבנים הראויים להיות חברים בוועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה הינם: 	.	

נשיא ועידת רבני אירופה. 	
המנהל הרבני. 		

אב בית הדין של ועידת רבני אירופה. 			
הרב הראשי לבריטניה. 		
דיין בכיר בבית הדין של לונדון. 	

המנהיג הרוחני של הקהילה הספרדית הפורטוגזית בבריטניה. 		
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הרב הראשי לצרפת. 			
הרב הראשי של פריז או קהילה חשובה אחרת בצרפת. 				

דיין בכיר מצרפת. 		
הרב הראשי של שטרסבורג, נציג במועצת אירופה. 	

הרב הראשי של רומא . 		
הרב הראשי של בריסל, נציג האיחוד האירופי . 			

הרב הראשי וראב”ד לאמסטרדם. 				
הרב הבכיר מאוקראינה. 			
רב בכיר משוויץ. 		

הרב הראשי לרוסיה או מוסקבה. 			
דיין בבית הדין של מוסקבה. 				

					 . )ORD( חבר איגוד הרבנים האורתודוקסים בגרמניה
מנהיג הסמינר הרבני בגרמניה ע”ש הרב הילדסהיימר. 			
רב בכיר מאירופה הדרומית (ספרד, פורטוגל, גיברלטר). 		

רב בכיר מאוסטריה. 			
הרב הראשי לפולין. 				

רב בכיר מיתר חלקי אירופה )סקנדינביה, לוקסמבורג, מונקו). 					
רב בכיר מיתר חלקי מרכז אירופה (הונגריה, צ’כיה, בלקן, טורקיה). 				
רב בכיר מיתר חלקי ברית המועצות לשעבר )בלארוס, המדינות הבלטיות, מולדובה, . 			

גיאורגיה)
יו”ר איגוד המוהלים האירופי. 				

נציג ועידת רבני אירופה בארגונים רבניים שונים. 					

הוועדה המתמדת הנוכחית הינה הגוף הבלעדי למינוי חברים חדשים לשורותיה מבין נושאי 	 
התפקידים לעיל.

רבני 	  ועידת  בכינוס  הרבנים  ואסיפת  המדינה  של  הראשי  הרב  על   ,	-		 תפקידים  לעניין 
אירופה להמליץ על מועמדים המתאימים לשמש כחברי הוועדה המתמדת. במקרים בהם 

לא תתקבל הסכמה כללית, הרי שהוועדה המתמדת תבחר את המועמדים לחברות בה.
לעניין תפקידים 		,		,		,0	,		,		 – המלצות לגבי מועמדים מתאימים לוועדה המתמדת 	 

יוגשו ע’’י רבני האזור הנוכחים בכינוס הוועידה.
חמישה מושבים נוספים לוועדה המתמדת ייבחרו ישירות ע”י הוועידה באסיפה הכללית של 	 

הועידה. מספר חברי הוועדה המתמדת ינוע בהתאם לצורך בטווח שבין 0	 ל-0	. 

עפי’’ר ייבחרו חברי הוועדה המתמדת בכינוס הכללי של הוועידה, ואולם במקרה בו הוועדה  	.	
המתמדת תחליט על הצורך בצירוף חבר נוסף לשורותיה, הרי שקיימת לה הזכות לעשות 

זאת לפני כינוס הוועידה הכללי, וזאת בהתייעצות עם רבני המדינה או האזור הרלוונטי.
 במקרה בו הוועדה המתמדת מוצאת את התנהלותו של רב כלשהו בוועידת רבני אירופה כזו  	.0	

שאינה הולמת את הסטנדרטים המצויינים בסעיפים 	.	 ו- -	.	 רשאית הוועדה המתמדת 
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ובוועדה  למנות תת-ועדה שתדון ותחליט על עתיד חברותו של הרב בוועידת רבני אירופה 
המתמדת.

למען קידום ופיתוח הוועידה רשאית הוועדה המתמדת בהצעת הנשיא למנות חמישה חברים  	.		
נוספים מחוץ לוועידה. חברות זו כפופה להחלטת הוועדה המתמדת ועשויה להיות מופסקת 

על ידה בכל עת.
רשימת נושאי התפקידים בסעיף 	 כפופה לשינויים ברוב של שני שלישים מחברי הוועדה  	.		

המתמדת. 

תפקידי הוועדה המתמדת:. 	

מינוי נשיא לארגון 	.	
מינוי סגני נשיא 	.	
מינוי חברי נשיאות 	.	
מינוי אב בית הדין של אירופה 	.	
זה  	.	 מינוי  המתמדת;  הוועדה  בישיבות  הנשיא  לצד  יכהן  אשר  המתמדת  לוועדה  יו”ר  מינוי 

מותנה בהסכמתו של היו”ר ליטול אחריות חלקית לגיוס הכספים עבור הוועידה
אישור חברים חדשים בוועדה המתמדת 	.	
אישור הצוות הניהולי של הארגון 	.	
אישור חברים חדשים בוועידת רבני אירופה 	.	
קיום דיונים בענייני הוועידה ומדיניותה  	.	

אישור הקבינט 	.0	
קבלת החלטות לגבי מיקום ועיתוי ישיבות הוועדה המתמדת 	.		
קבלת החלטות לגבי מיקום ועיתוי הכינוס הכללי של ועידת רבני אירופה 	.		
קביעת נהלים וסטנדרטים עבור הרבנות האירופית 	.		
ניהול ופיקוח על קרן ועידת רבני אירופה הרשומה בבריטניה 	.		

נהלי הצבעה וקיום בחירות בוועדה המתמדת:. 	

חברי הוועדה המתמדת מתחייבים להשתתף בכל ישיבות הוועדה.  	.	
על  	.	 ובכתב  מראש  להודיע  בישיבות  להשתתף  מהם  שנבצר  המתמדת  הוועדה  חברי  על 

העדרותם הצפויה ליתר החברים.
כגון  	.	 ארציים  רבניים  ארגונים  וכן  דלונדון  בי”ד  כגון  המתמדת,  בוועדה  המיוצגים  דין  בתי 

ה-,ORD רשאים לשלוח נציג אחר לדיוני הוועדה המתמדת במקרה בו נבצר מהחבר הקבוע 
להיות נוכח בישיבות.

הרב הראשי לאנגליה ולצרפת רשאים אף הם לשלוח נציג לוועדה המתמדת, למעט לכינוס  	.	
הוועדה הכללי.

הנשיא יצהיר על עיתוי ומיקום ישיבות הוועדה המתמדת לפחות ארבעים וחמישה יום טרם  	.	
במקרים  החברים.  מכלל   	0% הינה  הוועדה  בישיבות  המינימאלית  ההשתתפות  הכינוס. 
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בהם לא תתאפשר השתתפות מינימאלית, ואולם יש צורך בהצבעות בנושאים חשובים ללא 
דיחוי, רשאי הנשיא להצהיר על הצבעה מקוונת )באמצעות האינטרנט(.

הצבעה מקוונת מותנית בהשתתפות של מעל 0%	 מכלל חברי הוועדה המתמדת. שלוש  	.	
האפשרויות בהצבעה הן המילים: בעד, נגד או נמנע. על כל אחד מחברי הוועדה המתמדת 
להשתתף בכל ההצבעות. הימנעות מהצבעה תחשב כהפרת תקנון הוועדה המתמדת. חבר 
המתמדת  בוועדה  המקוונת  הצבעתו  זכות  בהצבעה,  מהשתתפות  פעמים  שלוש  שנמנע 

עלולה להישלל ע”י הנשיא.
נשיא הוועידה יכהן כיו”ר הישיבות. במקרה בו קיים יו”ר לוועדה המתמדת, האחריות לעמוד  	.	

בראש הישיבה תתחלק בין שניהם. הנשיא ימנה יו’’ר לישיבה. בהיעדר הנשיא יוטל תפקיד 
מינוי היו’’ר על הוועדה המתמדת. על המינוי להיות מאושר ע”י רוב חברי הוועדה המתמדת.

בהעדר  	.	 כללית.  בהסכמה  לעבור  צריכות  המתמדת  הוועדה  ע”י  המאושרות  ההחלטות 
רוב  הצבעת  לקיים  או  היום  מסדר  הנושא  את  להסיר  הישיבה  יו”ר  רשאי  כללית  הסכמה 

פשוטה.
ההחלטות בישיבות הוועדה המתמדת יתקבלו ע”י הצבעת רוב של הנוכחים. שינויים בתקנון  	.	

המתמדת  הוועדה  מחברי  שלישים  שני  של  רוב  תמיכת  דורשים  אירופה  רבני  ועידת  של 
הנוכחים בהצבעה.

לכהן  	.0	 ונכונותם  רצונם  את  המתמדת  הוועדה  בפני  יביעו  הוועידה  נשיא  למישרת  מועמדים 
הנדרש  הזמן  את  להקדיש  המלאה  מחויבותם  את  לאשר  יידרשו  אלו  מועמדים  בתפקיד. 

ולמצוא את המשאבים הנצרכים לתפקיד לפרק הזמן של חמש השנים הקרובות .
הבחירות  	.		 יתר  לתפקיד.  המועמדים  נוכחות  ללא  יתבצעו  הוועידה  נשיא  לתפקיד  הבחירות 

יתבצעו כהצבעה גלויה בנוכחות המועמדים.
השפה העברית הינה השפה הרשמית של ועידת רבני אירופה והוועדה המתמדת. 	.		

הנשי	 והנשי	ותו. 

הוועדה המתמדת תבחר נשי	ות הכוללת 	ת נשי	 הוועידה, 	ב בית הדין של 	ירופה, ס	ני נשי	 
ונשי	ים לשעבר של ועידת רבני 	ירופה

 
הנשי	

נבחר לתקופה של חמש שנים ויכול להיבחר שוב לתפקיד ללא הגבלה. 	
אחראי על מינוי הצוות המקצועי של הארגון. 	
מעסיק ומנהל את הצוות המקצועי של הארגון. 	
מכהן כיו”ר ישיבות הוועדה המתמדת. 	
אחראי על מינוי קבינט המונה 	-	 חברים מתוך הוועדה המתמדת. 	
עומד בראש ועידת רבני אירופה ומשמש כדובר הוועידה בפני גופים רשמיים . 	
מנהל את התפקוד היום-יומי והתקציב של הוועידה . 	
חותם על מסמכים בשם ועידת רבני אירופה. 	
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מוסמך להרכיב ועד פטרונים לשם מימון פעילות הוועידה; הנשיא יציג את ועד הפטרונים . 	
בפני הוועדה המתמדת

עם . 0	 בהתייעצות  מטרותיה,  קידום  לשם  אירופה  רבני  לוועידת  בת  ארגוני  להקים  מוסמך 
הוועדה המתמדת

ממשלות, . 		 כגון  רשמיים  גופים  עם  אירופה  רבני  ועידת  בשם  הסכמים  על  לחתום  מוסמך 
ארגונים שונים ויחידים 

מוסמך להקצות תפקידים לחברי הנשיאות; מינויים אלו ידרשו את אישור הוועדה המתמדת. 		
כגון התפטרות, מהומה . 		 נבצר מהנשיא מלהמשיך בתפקידו מכל סיבה שהיא,  בו  במקרה 

פוליטית, מחלה או פטירה, תתבקש הנשיאות לאשר את העובדה כי הנשיא אינו יכול להוביל 
תפקיד  את  למלא  האחריות  אז,  עד  זמני.  נשיא  חודשים  שלושה  תוך  ולמנות  הארגון,  את 

הנשיא באופן זמני תוטל על החבר המבוגר ביותר מבין חברי הנשיאות.
יוכל לשוב לתפקידו לאחר תקופה . 		 כי הנשיא הנעדר  בו סבורה הוועדה המתמדת  במקרה 

מסוימת, רשאית היא להאריך את כהונתו של הנשיא המחליף עד לתקופה של שנה. אם 
בתום תקופה זו הנשיא עדיין אינו כשיר לחזור לתפקידו, על הוועדה המתמדת לבחור נשיא 

חדש.

הועד הפועל	. 

אם הוועדה המתמדת הינה ה’פרלמנט’ של ועידת רבני אירופה, הרי שהוועד הפועל הוא . 	
‘ממשלתה’ של הוועידה.

הנשיא יתייעץ עם הקבינט בהחלטות משמעותיות בענייני מדיניות הוועידה ובעניינים שונים . 	
ובין  פגישות  במסגרת  בין  להתקיים  יכולים  הדיונים  ראויים.  והכוונה  ייעוץ  לקבל  מנת  על 

באמצעות הטלפון ודוא’’ל. 
הוועד הפועל יכלול רבנים בעלי נכונות ומסוגלות להקדיש זמן רב ומאמצים בלתי נלאים למען . 	

ועידת רבני אירופה. עדיפות תינתן לייצוג אזורים שונים וקהילות מגוונות ברחבי אירופה.
הוועד הפועל ימונה ע”י הנשיא ויקבל את אישור הוועדה המתמדת. במקרה הצורך ובאישור . 	

הוועד הפועל, שמורה לנשיא הזכות לבקש את התפטרותו של חבר הוועד הפועל.
אם הנשיא מעוניין בהוספת חבר חדש לוועד הפועל, הרי שמינוי זה חייב לקבל את אישור . 	

הוועדה המתמדת.
הוועד הפועל ימנה שני נאמנים שיעמדו בקשר עם רואי החשבון של הוועידה.. 	

ההנהלה הבכירהח. 

הנשיא עומד בראש ההנהלה הבכירה של הארגון. 	
על הנשיא להעסיק אנשי מקצוע לשם ניהול הארגון. מינויים אלו ידרשו את אישור הוועדה . 	

המתמדת. 
ההנהלה הבכירה של הארגון אחראית על התפקוד היום-יומי של ועידת רבני אירופה ומורכבת . 	

משלושה מערכים: המערך הרבני, המערך האדמניסטרטיבי )מנהלי( והמערך הפוליטי.
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המערך הרבני אחראי על שמירת סטנדרטים הלכתיים ויקבל את הדרכתו של אב בית הדין . 	
בענייני הלכה.

ועידת רבני אירופה, לספק . 	 תפקידו של המערך האדמיניסטרטיבי לעמוד בקשר עם חברי 
להם את השירותים הדרושים, לקיים קשרים עם הקהילות ברחבי אירופה, לארגן ישיבות, 

פגישות וכנסים, לנהל את תקציב הוועידה והייעוץ משפטי ולטפל בהתכתבויות רשמיות 
המערך הפוליטי יתאם בין נציגים ופונקציות מדיניות ויעמוד בקשר עם הממשלות והגופים . 	

האירופים השונים.
אידאליים . 	 בתנאים  ואולם  הצורך,  בעת  במשולב  לעבוד  השונים  למערכים  אפשרות  קיימת 

עליהם לעבוד כגופים נפרדים. 
הוועדה המתמדת רשאית לצרף את אנשי המקצוע לשורותיה.. 	

העצרת הכללית	. 

העצרת הכללית של ועידת רבני אירופה הינה הכינוס הרשמי של ועידת רבני אירופה. הכינוס . 	
מתקיים אחת לשנתיים, והמיקום והעיתוי נקבעים ע”י הצבעה של חברי הוועדה המתמדת.

אלקטרוני . 	 באופן  להיעשות  יכולה  ההזמנה  לכינוס.  יוזמנו  אירופה  רבני  ועידת  חברי  כל 
שאינם  אישים  לכינוסים  להזמין  הזכות  המתמדת  לוועדה  הוועידה.  לאתר  מנוי  באמצעות 

חברי הועידה. 
על הוועדה המתמדת למנות ועדת משנה לאירגון הכינוס החל משישה חודשים טרם הכינוס. . 	

על ועדת המשנה לייעד נושאים לדיון ומרצים אורחים שיוזמנו להשתתף בכינוס.
המתמדת . 	 לוועדה  מועמדים  לבחור  אירופה  רבני  ועידת  חברי  יכולים  הכינוסים,  במהלך 

בהתאם לתקנון הוועידה. לאחר אישור המועמדים ע”י הוועדה המתמדת, יוכלו המועמדים 
לשמש בתפקידם במשך שנתיים, עד לכינוס הבא.

במקרה בו מועמד לוועדה המתמדת נדחה על ידה, הרי שהמועמד בעל מספר הקולות הרב . 	
ביותר אחריו יטול את מקומו.

כוועדת . 	 ישמשו  אשר  רבנים  שלושה  בן  פאנל  להרכיב  המתמדת  הוועדה  של  באחריותה 
בחירות.

בחירות לתפקידים השונים בוועדה המתמדת יתקיימו בהצבעה חשאית.. 	

בית הדין של 	ירופהי. 

בית הדין של אירופה הינו הסמכות ההלכתית הגבוהה ביותר של ועידת רבני אירופה.. 	
באשר . 	 המתמדת  בוועדה  דעות  חילוקי  וקיימים  חוקתית  שאלה  מתעוררת  בהם  במקרים 

לפרשנות התקנון, יהיה בית הדין של אירופה הפוסק הבלעדי והאחרון בעניין. 
במקרים של מחלוקת בענינים פיננסיים בין ועידת רבני אירופה למועסקיה, יהיה בית הדין של . 	

אירופה הפוסק והמכריע הבלעדי בעניין. 
באופן אוטומטי יהיה אב בית הדין של אירופה חבר בנשיאות הארגון ובוועדה המתמדת. . 	
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הדיינים בבית הדין של אירופה יהיו דיינים בעלי רמת מומחיות ונסיון מוכח וחברים בוועידת . 	
רבני אירופה. הם יבחרו על ידי רוב חברי הוועד הפועל. הדיינים יבחרו את מזכיר בית הדין וכן 

את מיקום ועיתוי ישיבות בית הדין. 
רוב מכריע של שני שלישים מחברי הוועד הפועל, . 	 יכול להיבחר רק ע”י  דין חדש  בית  אב 

ובנוסף עליו לקבל את תמיכת הרוב המכריע של שני שלישים מחברי הוועדה המתמדת.
אב בית הדין יכהן בתפקידו למשך כל חייו או עד פרישתו. לחלופין, הנשיאות תוכל להפסיק . 	

את כהונתו עקב מחלה או מהומה פוליטית. במקרה כזה תורה הנשיאות לוועד הפועל למנות 
עד  הדין  בית  לחברי  סמכויותיו  את  להעביר  או  חודשים  שלושה  בתוך  מחליף  דין  בית  אב 

למינויו של אב בית דין חדש.
במקרה בו סבורה הוועדה המתמדת כי אב בית הדין שנפקד מתפקידו יוכל לשוב אליו לאחר . 	

תקופה מסוימת, רשאית היא להאריך את כהונתו של אב בית הדין עד לתקופה של שנה. אם 
בתום תקופה זו אב בית הדין עדיין אינו כשיר לחזור לתפקידו, על הוועדה המתמדת לבחור 

אב בית דין חדש.


