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()1

בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "רשם";

()2

בסעיף קטן (א) ,המילים "או לסגן רשם"  -יימחקו;

()3

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א)1
שופט;".

()4

לעניין סעיפים  2ו– 3לחוק–יסוד :השפיטה ,יראו רשם כאילו היה

בסעיף קטן (ג) -
(א) בהגדרה "רשם" ,המילים "או סגן רשם"  -יימחקו ובסופה יבוא "ומי
שהתמנה לרשם בכיר";
(ב)

אחרי ההגדרה "רשם" יבוא:
""רשם בכיר"  -מי שהתמנה לפי סעיף 84א".

אחרי סעיף  84לחוק העיקרי יבוא:
"מינוי רשם בכיר

84א( .א)

( )1על אף האמור בסעיף (84א) ,רשם בכיר יתמנה
בידי שר המשפטים לפי בחירת הוועדה.
( )2לעניין הוראות סעיפים  5עד  11 ,9 ,7עד  14לחוק–
יסוד :השפיטה ,והוראות סעיפים 7 ,5א,15 ,14 ,12 ,11 ,
16א עד  24ו– ,46יראו רשם בכיר כאילו היה שופט.

(ב) מספר הרשמים הבכירים לא יעלה על  20אחוזים ממספר
התקנים של שופטים המכהנים בבתי משפט השלום; שר
המשפטים ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
רשאי ,בצו ,לשנות את המספר האמור".

הוספת סעיף 85א

אחרי סעיף  85לחוק העיקרי יבוא:
"סמכות לדון
85א( .א) רשם בכיר רשאי לדון ולהחליט בתובענה אזרחית
בתובענות אזרחיות
שסכום התובענה או שווי הנושא במועד הגשת התובענה
מסוימות
אינו עולה על  50,000שקלים חדשים ,והוא אף אם עלה
הסכום או השווי לאחר מכן מחמת שערוך ,הצמדה ,ריבית,
הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) ,רשם בכיר לא יהיה רשאי
לדון באלה:
( )1תובענה לפיצויים בשל נזקי גוף או תובענה
לשיפוי או לפיצוי על תשלומי פנסיה ,תגמולים וכל
הוצאה אחרת ששולמו או שישולמו בשל נזקי גוף,
*
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