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בסעיף  18לחוק העיקרי



) (1בסעיף קטן )ב( ,במקום "אם הקובע את מותב בית הדין" יבוא "אם שופט
של בית דין אזורי" ובסופו יבוא "הוראה זו לא תחול בתובענה לפי סעיף
)24א(); "(2
) (2בסעיף קטן )ג( ,במקום "לפני התחלת הדיון" יבוא "לפני שנקבע מותב
בית הדין" ;
)(3

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא :
")ג (1על אף האמור בסעיף קטן )א( ,רשאים שר המשפטים ושר העבודה
והרווחה לקבוע בצו ,לאחר התייעצות עם נשיא בית הדין הארצי ובאישור
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,סוגי הליכים שהמוסד לביטוח לאומי
צד בהם ,שבהם יהיה השופט דן יחיד".
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 20לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )א( יבוא :
על אף האמור בסעיף קטן )א() ,(3רשאים שר המשפטים ושר העבודה

נתקבל בכנסת ביום י''א בסיון התשמ''ה ) 29ביולי  ;(1985הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה''ח  ,1613התשמ"ג,
עמ' .118
ס''ח התשכ"ט ,עמ' 0ל; התשמ''ד ,עמ'  83ועמ'  ; 154התשמ"ה ,עמ' .140

והרווחה לקבוע בצו ,לאחר התייעצות עם נשיא בית הדין הארצי ובאישור ועדת
העבודה והרווחה של הכנסת ,סוגי הליכים שהמוסד לביטוח לאומי צד בהם ,שבהם
ידון בית הדין הארצי בשלושה שופטים בלבד".
בסעיף
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 22לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( יבוא :

")א( נציג ציבור שהוזמן
את הדיון ללא השתתפותו,
על הפסקת השתתפותו של
את ההליך עם נציג ציבור
בחוק
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)(1
"ערעור

הביטוח

הלאומי
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ולא בא ,רשאי בית הדין ,מנימוקים שיירשמו ,לקיים
והוא רשאי ,בשים לב לשלב שבו נמצא הדיון ,להורות
אותו נציג ציבור באותו הליך ולקבוע כי יש להמשיך
אחר ".

]נוסח

משולב(,

התשכ"ח1968
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במקום סעיף 64א יבוא :
החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור ,בשאלה משפטית
64א.
בלבד ,לפני בית דין אזורי לעבודה ; פסק דינו של בית הדין ניתן
לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה אם נתקבלה רשות לכך מאת
נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו; ".

)(2
"ערעור

במקום סעיף  127לד יבוא :
127

לד.

החלטה של

ועדה

רפואית

לעררים

והחלטה של

ועדה

לעררים

ניתנות לערעור ,בשאלה משפטית בלבד ,לפני בית דין אזורי לעבודה ;
פסק דינו של בית הדין ניתן לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה
אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או
סגנו; ".
)(3
"ערעור

במקום סעיף 200א יבוא :
200א .קביעה של דרגת נכות מכוח
סעיף 198אא והתקנות לפיו או לפי
משפטית בלבד ,לפני בית דין אזורי
ניתן לערעור לפני בית הדין הארצי
מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה

)א(

.6

הסכם שנערך לפי סעיף  ,200לפי
פרק ט ,2ניתנת לערעור ,בשאלה
לעבודה ; פסק דינו של בית הדין
לעבודה אם נתקבלה רשות לכך
או סגנו".

סעיף  1לא יחול על נציג ציבור בבית דין אזורי

שנתמנה לפני

תחילתו של

חוק זה.
תחילתו של סעיף  5ביום כ' בטבת התשמ"ו ) 1בינואר  ; (1986ערעורים
)ב(
שבית דין אזורי לעבודה הוסמך לדון בהם לפי סעיף  ,5ושהוגשו לבית הדין הארצי
לעבודה לפני היום האמור וטרם החל הדיון בהם ,יועברו לדיון בבית הדין האזורי שבאזור
שיפוטו נמצא מקום מגוריו של המערער.
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חיים
נשיא
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הרצוג
המדינה
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משה
שר המשפטים

קצב
משה
שר העבודה והרווחה
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