
* התשמ"ו1986 ,(3 מס' (תיקון המשפט בתי חוק

10 סעיף החוקתיקון  1(להלן התשמ"ד1984 משולב], [נוסח המשפט בתי לחוק 10 בסעיף .1
: יבוא (ג) קטן סעיף במקום העיקרי),

הנתון בענין גם לדון רשאי זה סעיף לפי בפועל לכהונה שנתמנה מי "(ג)
ענין באותו ידון שלא ובלבד קבע, דרך מכהן הוא שבו המשפט בית לסמכות

ערכאות." בשתי

31 סעיף שופטתיקון "או יבוא לנשיא" המשנה "או אחרי ברישה, העיקרי, לחוק (א) 31 בסעיף .2

הנשיא". לכך שקבע העליון המשפט בית של אחר

42 סעיף זה".תיקון בחוק "למעט יבוא "בדין" אחרי העיקרי, לחוק 42 בסעיף . 3

53 סעיף זה".תיקון בחוק "למעט יבוא "בדין" אחרי העיקרי, לחוק 53 בסעיף .4

80 סעיף יבואתיקון פלילי" "ובענין במלים המתחילה תסיסה במקום העיקרי, לחוק 80 בסעיף .5

סוג את שהציע שופט רואים  העונש מידת או העונש סוג לענין רוב דעת היתה "לא
השופט של לדעתו הצטרף כאילו הענין, בנסיבות ביותר החמורים העונש מידת או העונש
מידת או העונש סוג איזהו הדעות נחלקו ; להצעתו ביותר הקרובה ההצעה את שהציע

אבביתהדין." דעת תכריע  ביותר החמורים העונש

84 סעיף יבואתיקון שלום" משפט בית שופט "למנות במקום העיקרי, לחוק (א) 84 בסעיף .6

שופט". "למנות

% סעיף תיקון העיקרי לחוק 96 בסעיף . 7

שלום משפט בית "של יבוא רשם" של דין "פסק אחרי (א), קטן בסעיף (1)
; מחוזי" משפט בית של או

: יבוא (ד) קטן סעיף אחרי (2)

בית לפני לערעור ניתן העליון המשפט בית של רשם של דין פסק "(ה)
אחד." בשופט בו שידון העליון, המשפט

התוספת תיקון
השניה

: יבוא בסופה העיקרי, לחוק השניה בתוספת .8

הכנסה.2 מס לפקודת 220 סעיף לפי עבירה .5"

,3 התשל"ח1978 המטבע, על הפיקוח לחוק (א) 17 סעיף לפי עבירה .6
מחמירות." בנסיבות שנעברה

, 1778 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1986 באוגוסט 5) התשמ"ו בתמוז כ"ט ביום בכנסת נתקבל *
.211 עמ' התשמ"ו,

.36 עמ' התשמ"ו, ; 138 עמ' התשמ''ה, ;198 עמ' התשמ'יד, ס"ח 1
120. עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 2

108. עמ' התשל"ח, ס"ח 3



למנות" "רשאי אחרי ,4 התשכ"ט1969 לעבודה, הדין בית לחוק (א) 17 בסעיף . 9

או'/ אזורי דין בית "שופט יבוא
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