
* התשמ"ד1984 , מעבר) (הוראות השפיטה חוק

מעבר רואיםהוראות י, השפיטה : יסוד חוק של תחילתו לפני שהוקמו דין ובית משפט בית .1
פיו. על וניתנו הוקמו כאילו להם שניתנו הסמכויות ואת אותם

תארים שינוי בו שנאמר בחיקוק מקום בכל .2

"המשנה במקומו יבוא העליון", המשפט בית נשיא של קבוע מקום "ממלא (1)
; העליון" המשפט בית לנשיא

משפט בית נשיא "סגן במקומו יבוא מחוזי" משפט בית של תורן "נשיא (2)
; מחוזי"

משפט בית נשיא "סגן במקומו יבוא שלום", משפט בית של תורן "נשיא (3)
שלום".

בתי חוק תיקון
המשפט

בטלים.  ו33 7, 6, 1 סעיפים התשי"ז21957, המשפט, בתי בחוק . 3

חוק תיקון
השופטים

3 התשי"ג1953 השופטים, בחוק .4

; בטלים  ו24 23א ,23(ב), 20, 19, 18, 15, 13, 11, 5 סעיפים (1)

המועמד "היה ובמקום יימחקו,  "(ב)" והסימן (א) קטן סעיף 4א, בסעיף (2)
אזרחות בעל גם כשופט למינוי המועמד "היה יבוא אחרת" אזרחות בעל גם למינוי

; ישראלית" שאינה

: יבוא 6 סעיף במקום (3)

לבחירת "הועדה
שופטים

4 סעיף שלפי שופטים לבחירת הועדה לענין יחולו אלה הוראות .6

הועדה):  (להלן השפיטה : יסוד לחוק

כחברי שיכהנו הכנסת חברי שני את תבחר הכנסת (1)
הכנסת, חברי הם עוד כל יכהנו הם ; חשאית בבחירה הועדה
תבחר החדשה שהכנסת עד  הכנסת כהונת תמה ואם

; במקומם אחרים חברים

את תבחר הדין עורכי לשכת של הארצית המועצה (2)
; שנים שלוש של תקופה יכהנו הם ; חשאית בבחירה נציגיה

שלוש של תקופה יכהנו העליון המשפט בית שופטי שני (3)
; שנים

; ברשומות.'' יפורסם הועדה הרכב (4)

: יבוא 21 סעיף במקום (4)

הדין בית "הרכב
המשמעתי

של יהיה הדין) בית  (להלן לשופטים המשמעתי הדין בית (א) .21
 שלושה של או העליון, המשפט בית שופטי שלושה ובהם  חמישה
המשפט בית שנשיא כפי הכל העליון, המשפט בית שופטי שני ובהם

ענין. לכל יקבע העליון

, 1348 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1984 בפברואר 28) התשמ"ד א' באדר כ"ה ביום בכנסת נתקבל *
.249 עמ' התשל''ח,

.78 עמ' התשמ"ד, ס''ח 1
149. ועמ' 130 עמ' התשמ"ג, ; 148 עמ' התשי"ז, ס"ח 2

196. עמ' התשמ"ב, ;149 עמ' התשי"ג, ס"ח 3



המשפט בית נשיא בידי ענין לכל יתמנו הדין בית חברי (ב)
שופטיו. חבר של החלטה פי על העליון

המשנה או העליון, המשפט בית נשיא יהיה הדין בית אב (ג)
המשפט בית שופטי שאר שבין הותיק או העליון, המשפט בית לנשיא

שבהם. הקשיש  שווה ותק בעלי ומבין ההרכב, לפי הכל העליון,

לקיצבה שיצא שופט גם  "שופט" זה, סעיף לענין (ד)
; במשמע."

: יבוא 22 סעיף אחרי (5)

משמעת התראה,"אמצעי הערה, : להטיל מוסמך הדין שבית המשמעת אמצעי ואלה 22א.
בתשלום בין הכהונה, מן והעברה אחר כהונה למקום העברה נזיפה,

; מקצתה." או כולה בשלילתה, ובין קיצבה

: יבוא 26 סעיף במקום (6)

סלילי עבירה"שיפוט על יחולו לא השפיטה : לחוקיסוד 12 סעיף הוראות .26
חיקוק." כל לפי קנס כעבירת שנקבעה

4 התשכ"ט1969 לעבודה, הדין בית בחוק .5

: יבוא 4(א) סעיף במקום (1)

לבחירת הועדה של בחירה לפי המדינה נשיא בידי יתמנה שופט "(א)
בועדת הממשלה שחברי אלא השפיטה, : לחוקיסוד 4(ב) סעיף לפי שופטים

; והרווחה." העבודה ושר המשפטים שר יהיו הבחירה

: יבוא ולפניו (ג) יסומן 4(ב) סעיף (2)

; השפיטה." : לחוקיסוד 6 בסעיף כאמור אמונים הצהרת יצהיר שופט "(ב)

במלים המתחילה והסיפה "19" המלה בו (ב), יסומן 8 בסעיף האמור (3)
: יבוא ולפניו יימחקו,  שסמכות" "אלא

לחוק ו14 13 ,12 ,10 ,9 ,8 ,7 ,5 סעיפים הוראות יחולו שופט על "(א)
השפיטה." : יסוד

חוק תיקון
הדיו בית
לעבודה

השפיטה. : חוקיסוד תחילת ביום זה חוק של תחילתו תחילה6.

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

.319 עמ' התשמ"א, ;70 עמ' התשכ"ט, ס"ח 4


