
התשמ"ט1989* ,(7 מס' (תיקון המשפט בתי חוק

9 סעיף החוקתיקון  (להלן משולב],התשמ"ד11984 [נוסח המשפט בתי לחוק 9 בסעיף האמור .1
יבוא: ואחריו "(א)" יסומן העיקרי)

שרהמשפטים, ורשאי שנים, ארבע של יהיהלתקופה קטן(א) בסעיף כאמור מינוי "(ב)
נוספות; שנים לארבע להאריכו העליון, המשפט בית נשיא עם בהתייעצות

יתמנה לא משפט, בית של נשיא כסגן או כנשיא רצופות תקופות שתי שכיהן מי (ג)
תפקיד." לאותו נוספת כהונה לתקופת

9א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 9 סעיף אחרי .2

כהונה "המשך
נשיא של

מחוזי, משפט בית לשופט שנתמנה שלום משפט בית של נשיא (א) 9א.
עלכך ביתמשפטשלוםאםהחליט של כנשיא ולכהן להמשיך בהסכמתו, רשאי,
כהונתו בעת ואולם העליון, המשפט בית נשיא עם בהתייעצות שרהמשפטים,
שלום ביתמשפט לסמכות הנתונים בענינים ידון הוא שלום ביתמשפט כנשיא

בלבד.

".9 סעיף בהוראות לפגוע כדי זה סעיף בהוראת אין (ב)
סעיף108 תיקון העיקרי לחוק בסעיף108 .3

 ובו (א) יסומן בו האמור (1)
הוצאות "הטלת יבוא המשפט" הוצאות "הערכת במקום ,(3) בפסקה (1)

הערכתן"; משפט,
יבוא: (3) פסקה אחרי (2)

בהם לחייב אורשם ביתמשפט קביעתשיעוריהתשלומיםשרשאי (4)"
ובין ידנית בין הדיון, פרוטוקול רישום עבור אזרחי בהליך דין בעל
 לרבות התשלומים),  (להלן אחרים באמצעים או הקלטה במכשיר

התשלומים; את להטיל ניתן בהם ההליכים סוגי (1)
התשלומים; גביית דרכי (2)

אפשרותלהטילםלפני מתן תוך שלהתשלומים, מועדיהטלתם (3)
החלטה ההליך סיום עם לשנות וכן סיומו עם או במהלכו ההליך,

זה; לענין לכן קודם שניתנה
כ"ו מיום חוק1895, בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת באפריל1989): 12) בניסןהתשמ"ט ז' ביש בכנסת נתקבל *
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הדין: בעל של הכספית ביכולתו התחשבות (4)
פרוטוקולים רישום למימון שתיועד מיוחדת אגרה קביעת (5)
בדרך אזרחי בהליך דין בעל עלידי שתשולם ,(4) בפסקה כאמור

בתקנות.": שתיקבע

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

חוק החוקה ועדת של אישורה טעונות ו(5) (א40) קטן סעיף לפי תקנות "(ב)
הכנסת". של ומשפט

 התשכ"ט21969 לעבודה, הדין בית לחוק 43 בסעיף .4

 (ב) קטן בסעיף (1)

הוצאות "הטלת יבוא משפט" הוצאות "הערכת במקום ,(4) בפסקה (א)
הערכתן": משפט,

יבוא: (8) פסקה אחרי (ב)

בהם לחייב רשם או דין בית שרשאי התשלומים שיעורי קביעת (9)"
ובין ידנית בין הדיון, פרוטוקול רישום עבור אזרחי בהליך דין בעל
 לרבות התשלומים),  (להלן אחרים באמצעים או הקלטה במכשיר

התשלומים: את להטיל ניתן בהם ההליכים סוגי (1)
התשלומים; גביית דרכי (2)

לפני להטילם אפשרות מתן תוך התשלומים, של הטלתם מועדי (3)
החלטה ההליך סיום עם לשנות וכן סיומו עם או במהלכו ההליך,

זה: לענין לכן קודם שניתנה
הדין; בעל של הכספית ביכולתו התחשבות (4)

פרוטוקולים רישום למימון שתיועד מיוחדת אגרה קביעת (5)
שתיקבע בדרך דין בעל עלידי ותשולם ,(9) בפסקה כאמור

בתקנות".

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

החוקה ועדת של אישורה טעונות ו(10) (9) (כ) קטן סעיף לפי תקנות "(ג)
הכנסת". של ומשפט חוק

תיקוןחוק
הזין בית
לעבודה

כנשיא כיהן תחילתו שביום מי על יחולו לא העיקרי לחוק סעיף9(ב<ו(ג< הוראות (א) .5
שלום. משפט בית של או מחוזי משפט בית של נשיא כסגן או

שביום מחוזי משפט בית של שופט על גם תחול העיקרי לחוק 9א סעיף הוראת (ב)
לחוק ו(ג< 9(ב) סעיף והוראות שלום, משפט בית של כנשיא בפועל כיהן זה חוק של תחילתו

עליו. יחולו לא העיקרי

תחולהוהוראות
מעבר

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

מרידור דן
המשפטים שר
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