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 .1בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד) 11984-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף )37ב( -
)(1

פסקה ) - (6תימחק;

)(2

בפסקה ) ,(7בסופה יבוא "ולפי חוק מניעת הטרדה מאיימת ,התשס"ב;" 2001-

)(3

אחרי פסקה ) (7יבוא:

2

") (8ערעורים על פסקי דין בענינים שבית משפט לענינים מקומיים מוסמך לדון
בהם לפי סעיף ".55
תיקון חוק נציב
תלונות הציבור
על שופטים
שופט עמית -
הוראת שעה

 .2בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים ,התשס"ב ,32002-בסעיף  ,1בפסקה ) (1שבהגדרה
"שופט" ,בסופה יבוא "או לפי סעיף  58לחוק עזרה משפטית בין מדינות ,התשנ"ח."41998-
 .3בתקופה שמיום התחילה עד תום ארבע שנים מיום התחילה יחולו החוק העיקרי ,חוק
עזרה משפטית בין מדינות ,התשנ"ח ,51998-וחוק נציב תלונות הציבור על שופטים ,התשס"ב-
 ,2002בשינויים אלה:
הוספת סעיף 10א )(1

אחרי סעיף  10לחוק העיקרי יבוא:

"שופט עמית

10א) .א( שר המשפטים ימנה ,לפי בחירת הוועדה,
שופט בית משפט מחוזי או שופט בית משפט שלום שיצא
לקיצבה לפי הוראות סעיף )13א()) ,(1ב()) ,(1ב() (2או )ג(,
לכהן כשופט עמית ,לתקופה אחת שלא תעלה על ארבע
שנים )בחוק זה  -שופט עמית( ,ובלבד שלא יכהן כשופט
עמית מי שגילו עולה על שבעים וחמש.
)ב( שופט עמית יכהן כשופט בבית משפט שדרגתו אינה
גבוהה מדרגת בית המשפט שבו כיהן ערב יציאתו לקיצבה.
)ג( שופט עמית יראו אותו כשופט לכל דבר וענין,
ואולם יכול שיכהן במשרה חלקית;".

תיקון סעיף 39

)(2

תיקון סעיף 50

)(3

תיקון סעיף 57

)(4

בסעיף  39לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ג( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,שופט עמית לא יהיה אב–בית–
הדין ,אלא אם כן קבע נשיא בית המשפט אחרת לענין הרכב מסוים;".
בסעיף  50לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ג( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,שופט עמית לא יהיה אב–בית–
הדין ,אלא אם כן קבע נשיא בית המשפט אחרת לענין הרכב מסוים;".
בסעיף  57לחוק העיקרי -
)א(

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

__________
* התקבל בכנסת ביום א' באדר התשס"ו ) 1במרס  ;(2006הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק ―  ,2914מיום כ"ח בתמוז התש"ס ) 31ביולי  ,(2000עמ' .663
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשס"ו ,עמ' .52
 2ס"ח התשס"ב ,עמ' .6
 3ס"ח התשס"ב ,עמ' .590
 4ס"ח התשנ"ח ,עמ' .356
 5ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;356התשס"ה ,עמ' .501
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)ב(
אי–תחולתסעיף (5) 66

סעיף קטן )ב( לא יחול;

סעיף  66לחוק העיקרי לא יחול;
בחוק עזרה משפטית בין מדינות ,התשנ"ח ,1998-סעיף  58לא יחול.

אי–תחולת סעיף
 58לחוק עזרה
משפטית בין
מדינות

)(6

תיקון חוק נציב
תלונות הציבור
על שופטים

) (7בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים ,התשס"ב ,2002-בסעיף ,1
בהגדרה "שופט" -
)א( בפסקה ) ,(1בסופה יבוא "ושופט עמית כמשמעותו בסעיף 10א
לחוק בתי המשפט";
)ב( בפסקה ) ,(5בסופה יבוא "לרבות דיין עמית ,כמשמעותו בסעיף
9א לחוק הדיינים";

תיקון חוק הדיינים )(8

בחוק הדיינים ,התשט"ו- 61955-
)א(

בסעיף  ,8אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:
")ח( על אף האמור בסעיף קטן )ו( ,דיין עמית לא יהיה אב
בית דין ,אלא אם כן קבע נשיא בית הדין הרבני הגדול אחרת
לענין הרכב מסוים;".

)ב(

אחרי סעיף  9יבוא:

"דיין עמית

9א) .א( השר ימנה ,לפי בחירת הוועדה ,דיין
בית דין רבני אזורי שיצא לקיצבה לפי סעיף
)16א()) ,(1ב() (1או )ב() ,(2לכהן כדיין עמית בבית
דין רבני אזורי ,לתקופה אחת שלא תעלה על ארבע
שנים )בחוק זה  -דיין עמית( ,ובלבד שלא יכהן
כדיין עמית מי שגילו עולה על שבעים וחמש.
)ב( דיין עמית יראו אותו כדיין לכל דבר
וענין ,ואולם יכול שיכהן במשרה חלקית.
)ג( מספר הדיינים העמיתים שיכהנו לא
יעלה על עשרה אחוזים ממספר התקנים המאוישים
של דיינים בבתי הדין הרבניים האזוריים".

.4

)א(

תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו )בחוק זה  -יום התחילה(.

)ב( הוראות סעיף )37ב() (6לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  (1)1לחוק זה ,יחולו גם על
ערעור אשר היה תלוי ועומד ערב יום התחילה ובלבד שעד אותו מועד טרם החל הדיון
בערעור וטרם נקבע מועד לדיון בו.

תחילה ,תחולה
והוראות מעבר

)ג( הוראות סעיף )37ב() (7ו–) (8לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  (2)1ו–) (3לחוק זה ,יחולו
גם על ערעור אשר היה תלוי ועומד ערב יום התחילה ובלבד שעד אותו מועד טרם החל הדיון
בערעור.
__________
 6ס"ח התשט"ו ,עמ' .68
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)ד( על אף האמור ברישה של סעיף  ,3הוראות סעיפים 10א 39 ,ו– 50לחוק העיקרי
וסעיף  1לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים ,התשס"ב ,2002-כנוסחם בסעיף (3) ,(2) ,(1)3
ו–) (7לחוק זה ,בהתאמה ,ימשיכו לחול על שופט עמית עד תום תקופת הכהונה שלה
נתמנה.
)ה( על אף האמור ברישה של סעיף  ,3הוראות סעיפים  8ו–9א לחוק הדיינים ,התשט"ו-
 ,1955כנוסחם בסעיף  (7)3ו–) (8לחוק זה ,ימשיכו לחול על דיין עמית עד תום תקופת הכהונה
שלה נתמנה.
)ו( על אף האמור בסעיף  (5) ,(4)3ו–)) ,(6על שופט בקצבה המכהן ביום התחילה כשופט
בית משפט לענינים מקומיים ,כשופט בית משפט לתביעות קטנות או כשופט שמונה לפי סעיף
 58לחוק עזרה משפטית בין מדינות ,התשנ"ח ,1998-ימשיכו לחול הוראות סעיפים  57ו–66
לחוק העיקרי וסעיף  58לחוק עזרה משפטית בין מדינות ,התשנ"ח ,1998-לפי הענין ,כנוסחם
ערב יום התחילה ,עד תום תקופת הכהונה שלה נתמנה.
צ י פ י לב ני
שרת המשפטים

אהוד אולמרט
ממלא מקום ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

ר א וב ן ר יב ל י ן
יושב ראש הכנסת

חוק הסכמים בנכסים פיננסיים ,התשס"ו*2006-
הגדרות

.1

בחוק זה -

"בעל תפקיד"  -כונס נכסים או מפרק ,לרבות מפרק זמני ,שמונו לפי פקודת החברות ,וכן בעל
תפקיד שמונה לפי סעיף  350לחוק החברות;
"הוראות לסיום מוקדם" ,בהסכם מסגרת  -ההוראות כמפורט להלן :
)(1
בו;

הוראה הקובעת כי הסכם המסגרת מהווה הסכם אחד לגבי כל העסקאות הכלולות

) (2הוראה הקובעת תנאים שבהתקיימם יבואו כל העסקאות הכלולות בהסכם
המסגרת לכדי סיום מוקדם או שבהתקיימם רשאי צד להסכם להביא לסיום מוקדם של
כל העסקאות כאמור;
) (3הוראה הקובעת כי בעת סיום מוקדם של העסקאות הכלולות בהסכם המסגרת ,כאמור
בפסקה ) ,(2שווי ההתחייבויות או הזכויות של צד אחד להסכם כלפי הצד האחר יהיה שווי
התחייבויותיו או זכויותיו ,בניכוי ההתחייבויות או הזכויות של הצד האחר כלפיו;
) (4הוראה הקובעת דרכים לחישוב שווי הוגן של התחייבויות וזכויות הצדדים
להסכם המסגרת ,בעת סיום מוקדם של העסקאות הכלולות בו ,כאמור בפסקאות
) (2ו–) ,(3לרבות בדרך של הערכת שוויין של עסקאות חלופיות בשוק שבו מתנהלות
עסקאות כאמור ,ובלבד שדרכים אלה מבוססות על כללים מסחריים מקובלים להערכת
התחייבויות וזכויות הצדדים בשוק כאמור;
__________
* התקבל בכנסת ביום א' באדר התשס"ו ) 1במרס  ;(2006הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,229מיום כ' בכסלו התשס"ו ) 21בדצמבר  ,(2005עמ' .222
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