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בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד) 11984-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף ,8
האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:
")ב( תקופת כהונתם של נשיא בית המשפט העליון והמשנה לנשיא בית המשפט
העליון תהיה שבע שנים מיום המינוי ,ולא ניתן לשוב ולמנותם לתקופת כהונה נוספת
באותו תפקיד.
)ג( לא יתמנה לנשיא בית המשפט העליון או למשנה לנשיא בית המשפט העליון
מי שלא יוכל לכהן בתפקיד זה במשך שלוש שנים לפחות ,עקב יציאתו לקצבה לפי
הוראות סעיף )13א()".(1
בסעיף  9לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב( תקופת כהונתם של נשיאים וסגני נשיאים של בתי משפט מחוזיים ושל בתי
משפט שלום תהיה שבע שנים מיום המינוי ,ולא ניתן לשוב ולמנותם לתקופת כהונה
נוספת באותו תפקיד בבית משפט שדרגתו זהה לדרגת בית המשפט שבו כיהנו בתפקיד
זה.
)ג( לא יתמנה לנשיא או לסגן נשיא של בית משפט מחוזי או של בית משפט שלום
מי שלא יוכל לכהן בתפקיד זה במשך שלוש שנים לפחות ,עקב יציאתו לקצבה לפי
הוראות סעיף )13א()".(1
בסעיף  28לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א(
אלה:

אב בית הדין בבית המשפט העליון יהיה מי שיושב בדין ,שהוא הראשון מבין
)(1

נשיא בית המשפט העליון;

)(2

המשנה לנשיא בית המשפט העליון;

) (3נשיא לשעבר של בית המשפט העליון ,ואם כמה נשיאים לשעבר יושבים
בדין  -הוותיק שבהם ,ובין בעלי ותק שווה  -הקשיש שבהם;
) (4המשנה לשעבר לנשיא בית המשפט העליון ,ואם כמה משנים לשעבר
יושבים בדין  -הוותיק שבהם ,ובין בעלי ותק שווה  -הקשיש שבהם;
)(5

הוותיק שבשופטים ,ובין בעלי ותק שווה  -הקשיש שבהם".

בסעיף  39לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( אב בית הדין בבית משפט מחוזי הדן בשלושה יהיה מי שיושב בדין ,שהוא
הראשון מבין אלה:
)(1

נשיא בית משפט מחוזי;

) (2סגן נשיא בית משפט מחוזי ,ואם כמה סגני נשיא יושבים בדין  -הוותיק
שבהם ,ובין בעלי ותק שווה  -הקשיש שבהם;

__________
* התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשס"ז ) 9ביולי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,298מיום כ"א באייר התשס"ז ) 9במאי  ,(2007עמ' .612
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשס"ז ,עמ' .6
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) (3נשיא לשעבר של בית משפט מחוזי ,ואם כמה נשיאים לשעבר יושבים
בדין  -הוותיק שבהם ,ובין בעלי ותק שווה  -הקשיש שבהם;
) (4סגן לשעבר לנשיא בית משפט מחוזי ,ואם כמה סגנים לשעבר יושבים
בדין  -הוותיק שבהם ,ובין בעלי ותק שווה  -הקשיש שבהם;
)(5

.5

הוותיק שבשופטים ,ובין בעלי ותק שווה  -הקשיש שבהם".

בסעיף  50לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:

תיקון סעיף 50

")א( אב בית הדין בבית משפט שלום הדן בשלושה יהיה מי שיושב בדין ,שהוא
הראשון מבין אלה:
)(1

נשיא בית משפט שלום;

) (2סגן נשיא בית משפט שלום ,ואם כמה סגני נשיא יושבים בדין  -הוותיק
שבהם ,ובין בעלי ותק שווה  -הקשיש שבהם;
) (3נשיא לשעבר לבית משפט שלום ,ואם כמה נשיאים לשעבר יושבים בדין
 הוותיק שבהם ,ובין בעלי ותק שווה  -הקשיש שבהם;) (4סגן לשעבר של נשיא בית משפט שלום ,ואם כמה סגנים לשעבר יושבים
בדין  -הוותיק שבהם ,ובין בעלי ותק שווה  -הקשיש שבהם;
)(5

.6

.7

הוותיק שבשופטים ,ובין בעלי ותק שווה  -הקשיש שבהם".

בפקודת התעבורה ,2בסעיף )26ד( ,במקום הסיפה החל במילים "ועל כהונתו" יבוא "ועל תיקון פקודת
התעבורה  -מס' 79

מינוי של סגן נשיא בית משפט שלום לעניני תעבורה ,ועל כהונתם ,הוראות חוק בתי
המשפט החלות על מינויו ועל כהונתו של שופט בית משפט שלום או של סגן נשיא
בית משפט שלום ,לפי הענין.".
בחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט) 31969-בחוק זה  -חוק בית הדין לעבודה( -
)(1

בסעיף  ,5אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

תיקון חוק בית
הדין לעבודה -
מס' 36

")ג( תקופת כהונתם של נשיא בית הדין הארצי וסגן נשיא בית הדין הארצי
תהיה שבע שנים מיום המינוי ,ולא ניתן לשוב ולמנותם לתקופת כהונה נוספת
באותו תפקיד.
)ד( לא יתמנה לנשיא בית הדין הארצי או לסגן נשיא בית הדין הארצי מי
שלא יוכל לכהן בתפקיד זה במשך שלוש שנים לפחות ,עקב יציאתו לקצבה לפי
הוראות סעיף )13א() (1לחוק בתי המשפט כפי שהוא מוחל בסעיף )8ב(;".
)(2

במקום סעיף  6יבוא:
"נשיא בית הדין .6
האזורי וסגנו

)א( נשיאים וסגני נשיאים של בתי דין אזוריים יתמנו
בידי שר המשפטים ושר התעשיה המסחר והתעסוקה,
בהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה ,מקרב השופטים
של בית הדין האזורי.
)ב( תקופת כהונתם של נשיאים וסגני נשיאים של בתי
דין אזוריים תהיה שבע שנים מיום המינוי ,ולא ניתן לשוב
ולמנותם לתקופת כהונה נוספת באותו תפקיד בבית דין
אזורי.

__________
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס"ח התשס"ז ,עמ' .156
 3ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשס"ו ,עמ' .400
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)ג( לא יתמנה לנשיא בית דין אזורי או לסגן נשיא בית דין
אזורי מי שלא יוכל לכהן בתפקיד זה במשך שלוש שנים
לפחות עקב יציאתו לקצבה לפי הוראות סעיף )13א()(1
לחוק בתי המשפט כפי שהוא מוחל בסעיף )8ב(;".
)(3

בסעיף  ,7במקום "כשופט ראשי" יבוא "כנשיא בית דין אזורי";

)(4

בסעיף  ,19במקום "השופט הראשי" יבוא "נשיא בית הדין האזורי";

) (5בסעיף  ,21במקום הסיפה החל במילים "משתתף נשיא בית הדין" יבוא "אב בית
הדין יהיה מי שיושב בדין ,שהוא הראשון מבין אלה:
)(1

נשיא בית הדין;

)(2

סגן נשיא בית הדין;

) (3נשיא לשעבר של בית הדין ,ואם כמה נשיאים לשעבר יושבים בדין -
הוותיק שביניהם ,ובין בעלי ותק שווה  -הקשיש שבהם;
) (4סגן לשעבר לנשיא בית הדין ,ואם כמה סגנים לשעבר יושבים בדין  -הוותיק
שביניהם ,ובין בעלי ותק שווה  -הקשיש שבהם;
)(5
)(6

הוותיק שבשופטים ,ובין בעלי ותק שווה  -הקשיש שבהם;".

בסעיף )31ו( ,במקום "שופט ראשי בבית דין אזורי" יבוא "נשיא בית דין אזורי".

תיקון חוק בית
המשפט לעניני
משפחה  -מס' 6

.8

בחוק בית המשפט לעניני משפחה ,התשנ"ה ,41995-בסעיף )2ב( ,בסופו יבוא "על מינוי
של סגן נשיא לעניני משפחה ועל כהונתו יחולו הוראות סעיף )9ב( ו–)ג( לחוק בתי
המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד ,1984-החלות על מינויו וכהונתו של סגן נשיא בית
משפט שלום".

תיקון חוק בתי
משפט לענינים
מינהליים  -מס' 28

.9

בחוק בתי משפט לענינים מינהליים ,התש"ס ,52000-בסעיף )3ג( ,בסופו יבוא "על מינוי
של סגן הנשיא ועל כהונתו יחולו הוראות סעיף  9לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ"ד ,1984-ואולם כהונתו של סגן הנשיא תיפסק אם חדל לכהן כשופט של בית
משפט לענינים מינהליים".

הוראות מעבר

.10

)א( מי שכיהן ערב תחילתו של חוק זה כנשיא בית המשפט העליון ,כמשנה לנשיא
בית המשפט העליון ,כנשיא בית הדין הארצי לעבודה ,כסגן נשיא בית הדין הארצי
לעבודה ,כשופט ראשי בבית דין אזורי לעבודה או כסגן שופט ראשי בבית דין אזורי
לעבודה ,לא יחולו על מינויו ועל כהונתו בתפקיד האמור הוראות סעיף )8ב( לחוק
העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,או הוראות סעיפים )5ג( ו–)6ב( לחוק בית הדין
לעבודה ,כנוסחם בסעיף  (1)7ו–) (2לחוק זה ,לפי הענין.
)ב( מי שכיהן ביום תחילתו של חוק זה )להלן  -יום התחילה( כנשיא או כסגן נשיא
בבית משפט מחוזי או בבית משפט שלום ,תהיה תקופת כהונתו המצטברת בתפקיד
האמור כמפורט להלן ,לפי הענין ,ולא ניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת באותו
תפקיד בבית משפט שדרגתו זהה לדרגת בית המשפט שבו כיהן בתפקיד זה:
) (1לענין מי שמונה לראשונה לתפקיד האמור במהלך ארבע השנים שקדמו
ליום התחילה  -שמונה שנים;

__________
 4ס"ח התשנ"ה ,עמ' .393
 5ס"ח התש"ס ,עמ' .190
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) (2לענין מי שמונה לראשונה לתפקיד האמור לפני ארבע השנים שקדמו ליום
התחילה אך לא לפני שמונה שנים מיום התחילה  -תשע שנים או עד תום
התקופה הנקובה בכתב המינוי ,לפי המאוחר;
) (3לענין מי שמונה לראשונה לתפקיד האמור לפני שמונה השנים שקדמו ליום
התחילה  -עד יום ה' באדר התשס"ט ) 1במרס  (2009או עד תום התקופה הנקובה
בכתב המינוי ,לפי המאוחר.
)ג( מי שכיהן ביום התחילה כשופט ראשי או כסגן שופט ראשי בבית דין אזורי
לעבודה ,יהיה תוארו החל ביום התחילה "נשיא" או "סגן נשיא" ,לפי הענין ,בהתאם
להוראות סעיף )6א( לחוק בית הדין לעבודה ,כנוסחו בסעיף  (2)7לחוק זה.

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה איציק
נשיאת המדינה בפועל

ד ני א ל פ ר י ד מ ן
שר המשפטים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק ההתיישנות )תיקון מס'  ,(4התשס"ז*2007-
.1

בחוק ההתיישנות ,התשי"ח) 11958-להלן  -החוק העיקרי( ,אחרי סעיף  18יבוא:
"תביעה בשל
18א) .א( בחישוב תקופת ההתיישנות של תביעה בתובענה שהגיש
תקיפה מינית או
נפגע בשל מעשה כמפורט להלן נגד הפוגע בו ,לא יבוא במניין
התעללות
הזמן שבו טרם מלאו לנפגע  28שנים:

)(1

הוספת סעיפים
18א ו–18ב

תקיפה מינית שבוצעה בנפגע בהיותו קטין;

) (2התעללות שבוצעה בנפגע בהיותו קטין בידי פוגע
שהוא בן משפחתו או אדם שהיה אחראי עליו;
) (3תקיפה מינית שבוצעה בנפגע בהיותו בגיר אך בטרם
מלאו לו  21שנים ,תוך ניצול יחסי אמון ,תלות ,טיפול או
מרות או בידי פוגע שהוא בן משפחתו.
)ב(

בסעיף זה -
"בן משפחה" -
) (1הורה ,בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו ,סב
או סבתא;
) (2מי שמלאו לו  15שנים והוא אחד מאלה :אח
או אחות ,אח או אחות חורגים ,דוד או דודה ,גיס
או גיסה;

__________
* התקבל בכנסת ביום כ"ד בתמוז התשס"ז ) 10ביולי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,139מיום י"ז באדר התשס"ז ) 7במרס  ,(2007עמ' .110
 1ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;112התשס"ד ,עמ' .430
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