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חוק בתי המשפט )תיקון מס' 75(, התשע"ד-2014*

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 1 הוספת סעיף 10א
10 יבוא:

שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון כאחד, רשאים 10א "שופט עמית )א( 
למנות שופט בית משפט מחוזי או שופט בית משפט שלום 
שיצא לקצבה לפי סעיף 13)א()1(, )ב( או )ג( לתפקיד של שופט 
עמית, ואם יצא לקצבה לפי סעיף 13)ב()3( - אם הנסיבות 
שבשלן יצא לקצבה אינן מונעות ממנו לכהן כשופט עמית 

)בחוק זה - שופט עמית( 

 45 חלפו  כן  אם  אלא  עמית  כשופט  שופט  ימונה  לא  )ב( 
העליון  המשפט  בית  ונשיא  המשפטים  ששר  מיום  ימים 
הודיעו לוועדה על הכוונה למנותו ושום חבר ועדה לא הגיש 
הסתייגות למינוי; הוגשה הסתייגות בתקופה האמורה, תדון 

בה הוועדה ותחליט אם לאשר את המינוי 

שופט עמית ימונה לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים,  )ג( 
ושר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון רשאים, לפי בחירת 
הוועדה, להאריך את מינויו לתקופה אחת נוספת שלא תעלה 
על שנתיים, והכול ובלבד שלא יכהן כשופט עמית מי שגילו 

עולה על 75 

שופט עמית יכהן כשופט בבית משפט שדרגתו אינה  )ד( 
גבוהה מדרגת בית המשפט שבו כיהן ערב יציאתו לקצבה 

שופט עמית יראו אותו כשופט לכל דבר ועניין, ואולם  )ה( 
יכול שיכהן במשרה חלקית 

 15 על  יעלה  לא  שיכהנו  העמיתים  השופטים  מספר  )ו( 
אחוזים ממספר התקנים המאוישים של שופטים בבתי משפט 

השלום או בבתי המשפט המחוזיים, לפי העניין "

בסעיף 39 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:2 תיקון סעיף 39

על אף האמור בסעיף קטן )א(, שופט עמית לא יהיה אב בית הדין, אלא אם כן קבע  ")ג(  
נשיא בית המשפט אחרת לעניין הרכב מסוים "

בסעיף 50 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:3 תיקון סעיף 50

על אף האמור בסעיף קטן )א(, שופט עמית לא יהיה אב בית הדין, אלא אם כן קבע  ")ג( 
נשיא בית המשפט אחרת לעניין הרכב מסוים "

בסעיף 57 לחוק העיקרי -4 תיקון סעיף 57

בסעיף קטן )א(, המילים "או שופט בקצבה" - יימחקו;  )1(

סעיף קטן )ב( - בטל   )2(

סעיף 66 לחוק העיקרי - בטל 5 ביטול סעיף 66

התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר א' התשע"ד )24 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הממשלה - 649, מיום כ"ח בטבת התשע"ב )23 בינואר 2012(, עמ' 282 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ד, עמ' 274   1
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תיקון חוק עזרה 
משפטית בין מדינות 

- מס' 9

בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998  2 )להלן - חוק עזרה משפטית( - 6 

סעיף 58 - בטל;  )1(

בסעיף 59)ב(, המילים "את שכרם של שופטים בקצבה שמונו לפי סעיף 58 וכן" -   )2(
יימחקו 

תיקון חוק נציב 
 תלונות הציבור

על שופטים - מס' 3

בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002  3, בסעיף 1, בהגדרה "שופט" - 7 

בפסקה )1(, במקום הסיפה החל במילים "לרבות שופט בקצבה" יבוא "ושופט עמית   )1(
כמשמעותו בסעיף 10א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984 )להלן - חוק 

בתי המשפט(;";

עמית  "ושופט  יבוא  שופט"  "לרבות  במילים  החל  הסיפה  במקום   ,)3( בפסקה   )2(
כמשמעותו בסעיף 7א לחוק בית הדין לעבודה;";

בפסקה )5(, בסופה יבוא "ודיין עמית, כמשמעותו בסעיף 9א לחוק הדיינים;"   )3(

תיקון חוק הדיינים 
- מס' 27

בחוק הדיינים, התשט"ו-1955  4 -8 

בסעיף 8, אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:  )1(

על אף האמור בסעיף קטן )ו(, דיין עמית לא יהיה אב בית הדין, אלא אם כן  ")ח( 
קבע נשיא בית הדין הרבני הגדול אחרת לעניין הרכב מסוים ";

אחרי סעיף 9 יבוא:  )2(

השר ונשיא בית הדין הרבני הגדול כאחד, רשאים למנות 9א "דיין עמית )א( 
דיין בית דין רבני אזורי שיצא לקצבה לפי סעיף 16)א()1(, )ב()1( 
או )ב()2(, לתפקיד של דיין עמית בבית דין רבני אזורי )בחוק 

זה - דיין עמית( 

לא ימונה דיין כדיין עמית אלא אם כן חלפו 45 ימים  )ב( 
מיום שהשר ונשיא בית הדין הרבני הגדול הודיעו לוועדה על 
הכוונה למנותו ושום חבר ועדה לא הגיש הסתייגות למינוי; 
הוגשה הסתייגות בתקופה האמורה, תדון בה הוועדה ותחליט 

אם לאשר את המינוי 

דיין עמית ימונה לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים,  )ג( 
בחירת  לפי  רשאים,  הגדול  הרבני  הדין  בית  ונשיא  והשר 
הוועדה, להאריך את מינויו לתקופה אחת נוספת שלא תעלה 
על שנתיים, והכול ובלבד שלא יכהן כדיין עמית מי שגילו 

עולה על 75 

דיין עמית יראו אותו כדיין לכל דבר ועניין, ואולם יכול  )ד( 
שיכהן במשרה חלקית 

 15 על  יעלה  לא  שיכהנו  העמיתים  הדיינים  מספר  )ה( 
אחוזים ממספר התקנים המאוישים של דיינים בבתי הדין 

הרבניים האזוריים "

תיקון חוק עזרה בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998  2 )להלן - חוק עזרה משפטית( - 6 
משפטית בין 

מדינות - מס' 9 סעיף 58 - בטל;  )1(

בסעיף 59)ב(, המילים "את שכרם של שופטים בקצבה שמונו לפי סעיף 58 וכן" -   )2(
יימחקו 

תיקון חוק נציב בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002  3, בסעיף 1, בהגדרה "שופט" - 7 
 תלונות הציבור
על שופטים - 

מס' 3
בפסקה )1(, במקום הסיפה החל במילים "לרבות שופט בקצבה" יבוא "ושופט עמית   )1(
כמשמעותו בסעיף 10א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984 )להלן - חוק 

בתי המשפט(;";

עמית  "ושופט  יבוא  שופט"  "לרבות  במילים  החל  הסיפה  במקום   ,)3( בפסקה   )2(
כמשמעותו בסעיף 7א לחוק בית הדין לעבודה;";

בפסקה )5(, בסופה יבוא "ודיין עמית, כמשמעותו בסעיף 9א לחוק הדיינים;"   )3(

תיקון חוק הדיינים בחוק הדיינים, התשט"ו-1955  4 -8 
- מס' 27

בסעיף 8, אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:  )1(

על אף האמור בסעיף קטן )ו(, דיין עמית לא יהיה אב בית הדין, אלא אם כן  ")ח( 
קבע נשיא בית הדין הרבני הגדול אחרת לעניין הרכב מסוים ";

אחרי סעיף 9 יבוא:  )2(

השר ונשיא בית הדין הרבני הגדול כאחד, רשאים למנות 9א "דיין עמית )א( 
דיין בית דין רבני אזורי שיצא לקצבה לפי סעיף 16)א()1(, )ב()1( 
או )ב()2(, לתפקיד של דיין עמית בבית דין רבני אזורי )בחוק 

זה - דיין עמית( 

לא ימונה דיין כדיין עמית אלא אם כן חלפו 45 ימים  )ב( 
מיום שהשר ונשיא בית הדין הרבני הגדול הודיעו לוועדה על 
הכוונה למנותו ושום חבר ועדה לא הגיש הסתייגות למינוי; 
הוגשה הסתייגות בתקופה האמורה, תדון בה הוועדה ותחליט 

אם לאשר את המינוי 

דיין עמית ימונה לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים,  )ג( 
בחירת  לפי  רשאים,  הגדול  הרבני  הדין  בית  ונשיא  והשר 
הוועדה, להאריך את מינויו לתקופה אחת נוספת שלא תעלה 
על שנתיים, והכול ובלבד שלא יכהן כדיין עמית מי שגילו 

עולה על 75 

דיין עמית יראו אותו כדיין לכל דבר ועניין, ואולם יכול  )ד( 
שיכהן במשרה חלקית 

 15 על  יעלה  לא  שיכהנו  העמיתים  הדיינים  מספר  )ה( 
אחוזים ממספר התקנים המאוישים של דיינים בבתי הדין 

הרבניים האזוריים "

ס"ח התשנ"ח, עמ' 356; התשע"ב, עמ' 375   2

ס"ח התשס"ב, עמ' 590; התשע"ג, עמ' 40   3

ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 83   4
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 תיקון חוק בית
הדין לעבודה - 

מס' 45

בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969  5 -9 

אחרי סעיף 7 יבוא:  )1(

ונשיא 7א "שופט עמית הכלכלה,  שר  עם  בהתייעצות  המשפטים,  שר  )א( 
בית הדין הארצי לעבודה כאחד, רשאים למנות שופט בית 
דין אזורי שיצא לקצבה לפי סעיף 13)א()1(, )ב( או )ג( לחוק 
בתי המשפט לתפקיד של שופט עמית בבית דין אזורי, ואם 
יצא לקצבה לפי סעיף 13)ב()3( לחוק האמור - אם הנסיבות 
שבשלן יצא לקצבה אינן מונעות ממנו לכהן כשופט עמית 

)בחוק זה - שופט עמית( 

 45 חלפו  כן  אם  אלא  עמית  כשופט  שופט  ימונה  לא  )ב( 
ימים מיום ששר המשפטים ונשיא בית הדין הארצי לעבודה 
הודיעו לוועדה לבחירת שופטים כאמור בסעיף 4 על הכוונה 
למנותו ושום חבר ועדה לא הגיש הסתייגות למינוי; הוגשה 
הסתייגות בתקופה האמורה, תדון בה הוועדה ותחליט אם 

לאשר את המינוי 

שופט עמית ימונה לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים,  )ג( 
ושר המשפטים ונשיא בית הדין הארצי לעבודה רשאים, לפי 
בחירת הוועדה לבחירת שופטים כאמור בסעיף 4, להאריך את 
מינויו לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שנתיים, והכול 

ובלבד שלא יכהן כשופט עמית מי שגילו עולה על 75 

שופט עמית יראו אותו כשופט לכל דבר ועניין, ואולם  )ד( 
יכול שיכהן במשרה חלקית 

 15 על  יעלה  לא  שיכהנו  העמיתים  השופטים  מספר  )ה( 
אחוזים ממספר התקנים המאוישים של שופטים בבתי הדין 

האזוריים לעבודה ";

בסעיף 31, סעיף קטן )ז( - בטל    )2(

על אף הוראות סעיפים 57)א( ו–66 לחוק העיקרי וסעיף 58 לחוק עזרה משפטית, כנוסחם 10 הוראות מעבר
בסעיפים 4 עד 6 לחוק זה, שופט בקצבה המכהן ערב יום תחילתו של חוק זה )להלן - יום 
התחילה( כשופט בית משפט לעניינים מקומיים, כשופט בית משפט לתביעות קטנות 
או כשופט לפי חוק עזרה משפטית, ימשיך לכהן לפי הסעיפים האמורים, כנוסחם ערב 
יום התחילה, עד תום כהונתו, ובלבד שלא יכהן כשופט כאמור מי שגילו עולה על 75 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ג, עמ' 34   5
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