
* התשמ"ד1984 ,(10 מס' (תיקון השופטים חוק

העיקרי), החוק 1(להלן התשי"ג1953 השופטים, לחוק ו4 3 ,2 בסעיפים . 1

הדין". עורכי לשכת חברי "בפנקס מקום בכל יבוא בישראל" הדין עורכי "בפנקס במקום
סעיפים תיקון

ו4 3 ,2

■ העיקרי לחוק 8 בסעיף . 2

; יימחקו  (ב) קטן וסעיף "(א)" הסימן (1)

השפיטה2". : לחוקיסוד 4 "סעיף יבוא ''5 "סעיף במקום (2)

8 סעיף תיקון

התשמ"ד, ,1681 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1984 ביוני 13) התשמ"ד בסיון י"ג ביום בכנסת נתקבל *
.236 עמ'

התש"ם, ;22 עמ' התשל"ח, ;98 עמ' התשכ"ט, ; 140 עמ' התשכ"ד, ; 134 עמ' התשכ''ט, ;149 עמ' התשי"ג, ס"ח 1
82. עמ' התשמ"ד, ;196 עמ' התשמ"ב, ;272 ועמ' 6 עמ' התשמ"א, ;186 עמ'

.78 עמ' התשמ"ד, ס"ח 2



10 סעיף תיקון העיקרי לחוק 10 בסעיף .3

: יבוא בסופו (ב), קטן בסעיף (1)

המשפט בבית כשופט בפועל לכהונה שנתמנה רשם, שהוא שופט "ולענין
חמש של תקופה מתוך שנים מארבע יותר לא  כרשם משמש הוא שבו

; העליון." המשפט בית נשיא הסכמת כך על שבאה ובלבד שנים,

יימחק.  (ג) קטן סעיף (2)

הוספת
16א סעיף

: יבוא העיקרי לחוק 16 סעיף אחרי .4

כהונה "סיום
החלטה עלפי

לפי שופט של כהונתו סיום על שופטים לבחירת הועדה החליטה א. 16

לסיום המועד את בהחלטתה תקבע השפיטה, : לחוקיסוד (4)7 סעיף
שיקבל". הגימלה שיעור את דעתה, שיקול לפי וכן, הכהונה,

17 סעיף :תיקון יבוא בסופו העיקרי, לחוק (3) (ב) 17 בסעיף . 5

המתחייב מן הנמוך גימלה של שיעור בקביעת הסכמתה להתנות הועדה "ורשאית
". דין פי על

17א סעיף :תיקון יבוא בסופו העיקרי, לחוק א 17 בסעיף .6

שנתמנה תעבורה שופט לרבות  לקיצבה" שיצא "שופט ,18 ובסעיף זה "בסעיף
". לקיצבה ויצא קבע של מינוי

: 17 סעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק ב 17 סעיף . 7

18 סעיף :הוספת יבוא העיקרי לחוק א 17 סעיף אחרי .8

שופט "סמכות
דיון לסיים

לסיים מוסמך יהיה פרש, או לקיצבה ויצא בדיון שהחל שופט (א) . 18

הפרישה. או לקיצבה היציאה מיום חדשים שלושה תוך הדיון את

מחמת נסתיימה לכהונה מינויו ותקופת בדיון שהחל שופט (ב)
יהיה בפועל, כהונה תקופת שנסתיימה משום או אחרת, לערכאה מינוי

בו." שהחל הדיון את לסיים מוסמך

26א סעיף :הוספת יבוא העיקרי לחוק 26 סעיף אחרי ,9

צד שהוא ''שופט
אזרחי בהליך

המשפט בית נשיא יקבע אזרחי, בהליך דין בעל שהוא שופט 26א.
בהליך." ידון אשר המשפט בית את העליון

בית חוק תיקון
לעבודה הדין

במלים המתחילה הסיפה ,7 בסעיף התשכ"ט31969, לעבודה, הדין בית בחוק . 10

תימחק.  בפועל" לכהונה שנתמנה שופט "אך

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

נסים משה
המשפטים שר

.83 עמ' התשמ"ד, ;84 עמ' התשל"ט, ;70 עמ' התשכ"ט, ס"ח 3


