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חוק בתי המשפט )תיקון מס' 62(, התשע"א-2011*

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 84 - 1 תיקון סעיף 84 

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "רשם";  )1(

בסעיף קטן )א(, המילים "או לסגן רשם" - יימחקו;  )2(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )3(

היה  כאילו  רשם  יראו  השפיטה,  לחוק–יסוד:  ו–3   2 סעיפים  ")א1( לעניין 
שופט ";

בסעיף קטן )ג( -  )4(

"ומי  יבוא  ובסופה  יימחקו   - רשם"  סגן  "או  המילים  "רשם",  בהגדרה  )א( 
שהתמנה לרשם בכיר";

אחרי ההגדרה "רשם" יבוא: )ב( 

""רשם בכיר" - מי שהתמנה לפי סעיף 84א "

אחרי סעיף 84 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 84א

84)א(, רשם בכיר יתמנה )א(84א "מינוי רשם בכיר על אף האמור בסעיף   )1(
בידי שר המשפטים לפי בחירת הוועדה 

לעניין הוראות סעיפים 5 עד 7, 9, 11 עד 14 לחוק–  )2(
יסוד: השפיטה, והוראות סעיפים 5, 7א, 11, 12, 14, 15, 

16א עד 24 ו–46, יראו רשם בכיר כאילו היה שופט 

מספר הרשמים הבכירים לא יעלה על 20 אחוזים ממספר  )ב( 
שר  השלום;  משפט  בבתי  המכהנים  שופטים  של  התקנים 
המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, 

רשאי, בצו, לשנות את המספר האמור "

 תיקון כותרת
סימן ב' בפרק ג'

בכותרת סימן ב' בפרק ג' לחוק העיקרי, במקום "שיפוט" יבוא "רשמים" 3 

בסעיף 85 לחוק העיקרי, במקום "86" יבוא "85א"  4 תיקון סעיף 85

אחרי סעיף 85 לחוק העיקרי יבוא: 5  הוספת סעיף 85א 

"סמכות לדון 
בתובענות אזרחיות 

מסוימות

אזרחית 85א  בתובענה  ולהחליט  לדון  רשאי  בכיר  רשם  )א( 
שסכום התובענה או שווי הנושא במועד הגשת התובענה 
עלה  אם  אף  והוא  חדשים,  שקלים   50,000 על  עולה  אינו 
הסכום או השווי לאחר מכן מחמת שערוך, הצמדה, ריבית, 

הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, רשם בכיר לא יהיה רשאי  )ב( 
לדון באלה:

תובענה  או  גוף  נזקי  בשל  לפיצויים  תובענה   )1(
לשיפוי או לפיצוי על תשלומי פנסיה, תגמולים וכל 
הוצאה אחרת ששולמו או שישולמו בשל נזקי גוף, 

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )30 במאי  התקבל בכנסת ביום כ"ו באייר התשע"א   *
הממשלה - 540, מיום ה' בחשוון התשע"א )13 באוקטובר 2010(, עמ' 8 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 272   1
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לרבות תובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות 
דרכים, התשל"ה-1975  2;

כתובענה  לאשרה  בקשה  שהוגשה  תובענה   )2(
ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006  3; 

תובענה אזרחית שבית משפט לענייני משפחה   )3(
מוסמך לדון בה בהתאם להוראות חוק בית המשפט 

לענייני משפחה, התשנ"ה-1995  4 "

בסעיף 90 לחוק העיקרי, אחרי "לרבות עניינים אלה" יבוא "ובלבד שבעניין שההחלטה 6 תיקון סעיף 90
בו היא החלטה לפי פסקאות )6(, )9( ו–)10(, ידון ויחליט רשם בכיר בלבד" 

בסעיף 91 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "תקנות המסמיכות רשם לעשות כל דבר שבסדרי 7 תיקון סעיף 91
דין ונוהג, טעונות את אישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת" 

בסעיף 96 לחוק העיקרי -8 תיקון סעיף 96

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

")א1( החלטה אחרת של רשם בכיר, דינה, לעניין ערעור, כדין החלטה אחרת 
של בית המשפט שבו הוא משמש רשם בכיר ";

בסעיף קטן )ב(, אחרי "של רשם" יבוא "שאינו רשם בכיר"   )2(

בסעיף 104 לחוק העיקרי, אחרי "ועל הדיונים לפניו" יבוא "בהתאם לסמכויות הנתונות 9 תיקון סעיף 104
לו לפי כל דין" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 29( )תיקון מס' 2(, התשע"א-2011*

בחוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 29(, התשס"ט-2008 1, בסעיף 56)א(, במקום "החל ביום 1 תיקון סעיף 56
י"ב באייר התשע"א )16 במאי 2011(" יבוא "החל ביום ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 

 ")2012

תחילתו של חוק זה ביום י"ב באייר התשע"א )16 במאי 2011( 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )30 במאי  התקבל בכנסת ביום כ"ו באייר התשע"א   *
הממשלה - 578, מיום כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(, עמ' 606 

ס"ח התשס"ט, עמ' 42; התשע"א, עמ' 28   1

לרבות תובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות 
דרכים, התשל"ה-1975  2;

כתובענה  לאשרה  בקשה  שהוגשה  תובענה   )2(
ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006  3; 

תובענה אזרחית שבית משפט לענייני משפחה   )3(
מוסמך לדון בה בהתאם להוראות חוק בית המשפט 

לענייני משפחה, התשנ"ה-1995  4 "

בסעיף 90 לחוק העיקרי, אחרי "לרבות עניינים אלה" יבוא "ובלבד שבעניין שההחלטה 6 
בו היא החלטה לפי פסקאות )6(, )9( ו–)10(, ידון ויחליט רשם בכיר בלבד" 

תיקון סעיף 90

בסעיף 91 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "תקנות המסמיכות רשם לעשות כל דבר שבסדרי 7 
דין ונוהג, טעונות את אישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת" 

תיקון סעיף 91

תיקון סעיף 96בסעיף 96 לחוק העיקרי -8 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

")א1( החלטה אחרת של רשם בכיר, דינה, לעניין ערעור, כדין החלטה אחרת 
של בית המשפט שבו הוא משמש רשם בכיר ";

בסעיף קטן )ב(, אחרי "של רשם" יבוא "שאינו רשם בכיר"   )2(

בסעיף 104 לחוק העיקרי, אחרי "ועל הדיונים לפניו" יבוא "בהתאם לסמכויות הנתונות 9 
לו לפי כל דין" 

תיקון סעיף 104

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 29( )תיקון מס' 2(, התשע"א-2011*

בחוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 29(, התשס"ט-2008 1, בסעיף 56)א(, במקום "החל ביום 1 
י"ב באייר התשע"א )16 במאי 2011(" יבוא "החל ביום ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 

 ")2012

תיקון סעיף 56

תחילהתחילתו של חוק זה ביום י"ב באייר התשע"א )16 במאי 2011( 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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ס"ח התשל"ה, עמ' 234   2

ס"ח התשס"ו, עמ' 264   3

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393   4


