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מושבמקום
המדינהשסחהואשיפוטווחזורירושלים,הואהעליוןהמשפטביתשלמושבומקום1.שיפרשוור

כולה.

בהחלפה.הכנסתשקבעהבמספרשופטיםיהיוהעליוןהמשפרבבית2*

-אולםבשלושה,ידוןהעליוןהמשפסבית3.

לפנילהורות,רשאיהקבועמקומוממלאאוהעליוןהמשפטביתנשיא)1(
יותרגדולזוגיבלתימספרלפנייהיהבושהדיוןמסויים,בעניןהדיוןתחילה

שופעים;של

הדיושהמשךלהורותרשאימסוייםבעניןלדוןשהחלמשפטבית)2(
שהחבהשופטיםובהםשופסים,שליותרגדולזוגיבלתימספרלפנייהיה

בדיון;

וכןאחרות,בינייםולההלמותזמנייםלצוויםביניים,לצוויבבקשות)3(
יהיהלאאחדשופטאךאחד,שופטלדוןמוסמךהנאי,עללצוויםבבקשות

בלבד.עילותיומקצתעללתתואותנאיעלצולמתןלסרבמוסמך

על-ידיייקבעפלוני,בעניןלדוןהעליוןהמשפסביתיתחילבואשרהמועדא)(4.התפקידיםחלוקת

העליון.המשפטביתנשיא

המשפטביתנבראעליידיייקבעופלוני,בעניןידונואשרהשופטיםאוהשופטב)(
העליון.

לממלאזהפעיףלפיסמכויותיונתונות-העליוןהמשפטביתנשיאבהיעדרג)(
הקבוע.מקומו

בדין'יסחבאביבית-הדין;הופהנשיח-העליוןמשפם"ביתנשיאבדיןיושבח)(5.

אב-בית-הדין;הואהמקוםממלא-בויושבהמשיאואיןהנשיאשלהקבועמקומוממלא

שבהם.הקשיש-שווהותקבעליוביןאביבית-הדין,הואשבשופטיםהותיק-אחרבהרכב

המשפללביתהשופטשלמינויותאריךלפיהותקאתיואיםזה'סעיףלעגיןב)(
העליון.

כביתסמכות
לערעוריםמשפס

המשפטבתישלאחרותהחלמותועלדיןפסקיעלכערעוריםידוןהעליוןהמשפםבית6*
המחוזתם.

כביתסמכות
ננוחסשסמ
לצרק

הואאשרבעניניםידוןלצדקגבוהמשפםכביתבשבתוהקליוןהמשפםביתא)(7.

שלאומשפטביתשלשסמכותואינםואשרpNSnלמעןסעדבהםלתתצורךרוחה
אחר.בית-דין

העליוןהמשפטביתמוסמךא),(קטןשכסעיףההוראותבכלליותלפגועמנליב)(

-לצדקגבוהמשפטכביתבשבתו

כדין;שלאנאסרואושנעצרואנשיםשחרררעלצוויםלתת)1(

תשפעה228,בה"חגתפרסמוהפכרתבריחחוקהצעת1857(;ביוליש0תשירבתמו!ככדביוםבכגטתגתקכל*
י48עטר

ש1פ2.75תשי?!,באבר'חש,החוקיםספר148

www.halachot.co.il תדפיס מתוך



(ולגופיםלפקידיהןמקומיומןלרשויותהמדינה,לרשהזת,צוויםל"~ס(.
n~PSdhאומישהלעשותדין,פיעלציבודיימאשקידיםהממלאיםאחרים
שלאנתמנואונכתרוואםכדין,תפקידיהםבמזלףמעשהמעשותלהימנע

מלפעול;להימנע-כדין
שיפו"סמכויותבעליואנשיםולגופיםדיןלבתימשפט,לבתיצוויםלתת)3(

ולמעטבהםדןזהשהוקמשפטבתילמעט-דיןפיעלשיפוטיותמעיןאוטיוח
בעניןולדוןמלהוסיףאומלדוןלהימנעאופלוניבעניןלדון-דתייםדיןבתי

כדין;שלאשניתנההחלטהאושנתקייםדיוןולבטלפלוני,

להימנעאוסמכותםלפיפלוניבעניןלדוןדתייםדיןלבתיצוויםלתתא(
ייזקקשלאובלבדסמכותם;לפישלאפלוניבעניןולדוןמלהוסיףאומלדון
הסמכותשאלתאתעוררלאהמבקשאםזופסקהלפילבקשההמשפטבית

שאלתלעודרסבירההזדמנותלוהיתהלאואםלו;שהיתההראשונהבהזדמנות
לבטלהמשפטביתרשאיהדתי,הדיןביתידיעלהחלטהשניתנהעדהסמכות

סמכות.ללאהדתיהדיןביתידיעלשניתנההחלטהאושנתקייםדיון

ייסףניטמתןעםלהחליט,הוארשאיבשלושה,העליוןהמשפטביתבושפסקעניןא)(18
יותר.אובחמישהנוסףדיוןבוידוןהעליוןהמשפםשביתפסק-רינו,
דיןבעלכלרשאיא),(קטןבסעיףכאמורהעליוןהמשפטביתהחליטלאב)(

שיקבעשופטיםאואחרשופטאוהעליוןהמשפסביתונשיאכאמור;נוסףדיוןלבקש
שנפסקההלכהשלחידושהאוקשיותהחשיבותה,מפאתאםלבקשהלהיענותרשאיםלכך,
נוסף.לדיוןמקוםלדעתם,יש,בענין

בתקנות.יקבעונוסףבדיוןהדיןוסדריהגשתהומועדיהבקשהסדריג)(

הגרטשפמהמשפטביתכילהורותרשאיהקבועמקומוממלאאוהעליוןהמשפטביתנשיאא)(9.
סופית,בושנפסקפליליבעניןחוזרמשפטיקייםלכך,שיקבעמחוזימשפטביתאוהעליון

מאלה:אחדראהאם
יסודההיההעניןבאותושהובאומהראיותרשיהכימשפסביתפסק)1(

אתלשנותבריבכךהיהזאתראיהאילולאכילהגיחיסודוישבזיוף,אובשקר
הנידון;לסבתהמשפםתוצאות

עםביחדאולבדןהעשויות,חדשותראיותאוחדשותעובדותנתגלו)2(
לעובתהמשפטתוצאותאתלשנותבראשונה,המשפטביתבפנישהיההחומר
בשעתלו,ידועותלהיותיכלולאאוהנידון,בידילהיותיכלוולאהנידון,
משפטו;בירור

ומהנסיבותהעבירה,מעשהאותובביצועאחראדםבינת=םהורשע)3(
בעבירהלראשונהשהורשעמיכינראהאחראדםאותושלבמשפטושנתגלו

אותה.ביצעלא
-הנידוןמתלממשלה;המשפטיוליועץלנידוןנתונהחוזרמשפטלבקשהרשותב)(

אחיותיו.אואחיוהוריו,מצאצאיו,אחדולכללבן-זרוגםהאמורההרשותתהיה
הסמכרותכלמחוזימשפטלביתאוהעליוןהמשפטלביתיהיוחוזרבמשפטם(
העליוןהמשפטלביתוהנתונותאישוםכתב-פיעלבשפיטהמחוזימשפטלביתהנתונות

הנראהצוכללתתרשאיהמשפטוביתבעונש;להחמירלסמכותפרספלילי,בערעור
המשפסמןכתוצאהבוטלהושהרשעתוממנוחלקאוענשושנשאנידוןלפצותבדיבעיניו
אדםלטובתכאמורצדלתתהמשפטביתרשאי-הנידוןמתאחר;סעדכללתתאוהחוזר,
אחר.

בתקנות.יקבעוחוזרבמשפטהדיןוסדריהגשתהומועדיהבקשהסדריד)(

"14"ש1,7581השי"ו,באב-'ד-י882החוקיםספר;ל"'-.
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שריר'על
המשוים

,'ל,שאלהוההעוררהעונש,להפחתתאוחנינהלמתןהמדינהלנשיאבקשההוגשהא)(10.
דלן,,,לקומשיכולהחינהואיטרהעליוןהפמפסבביתלדיוןראויההכטפטיםשרלדעתאשר
המשפטלביתהשאלהאחלהעמידהמשפתיםשררשאי9,סעיףלפיתיזרלמשפםעילה

ץ',א'-

י'!העליון.

ןא);(קטןסעיףלפילפניושהועמדהבשאלהלדוןאםיחליטהעליוןהמשפםביתט(
,9.סעיףלפיחוזרמשפטעלהעליוןהמשפטביתנשיאהורהכאי*בהידוןלדון,החליט

יל,מחוזייםme~nית5שני:פרק

aipbואזורמושב
ואזורמושבםמקוםולקבועמחוזיםמשפטבתילהקיםבצו,רשאי,המשפטיםשר111שיפוט

שיפוטם.

בתיישיבות
המשן

מושבו.במקוםישבמחוזימשפסביתא)(12.
במקוםמקצתו,אוכולומסויים,בעניןלדיןלשבתרשאימחוזימשפטביתכ)(

שלאובלבדהדיון;יעילותלמעןאוהצדקלמעןכןלעשותראהאםמושבו,מקוםשאינו
האחרשהמקוםהמחוזיהמשפטביתנשיאבהסכמתאלאשיפוטולאזורשמחוץבמקוםישב

שיפוטו.באזורנמצא

ברשומות.בהודעההמשפסיםשרשקבעבמספרשופטיםיהיומחוזימשפטבביתא)(13.
יותר;אואחדתורןנשיאבושיהיוויכולנשיאיהיהמחוזימשפטביתבבלב)(

מחוזיים.משפסבתיבשניכנשיאלכהןאחדנשיאיכולואולם

שופטישיבת
למקוםמחוץ
מינויו

משפסבביתמלשבתלפסלוכדיבכךאיןאהד,מחוזימשפטלביתפלונישופטנתמנה14.
בתישנינשיאיבהסכמתאלאאחרמחוזימשפסבביתשופטישבלאואולםאחר;מחוזי

בדבר.הנוגעיםאמחוזיםהמשפט

-בשלושהמחוזימשפסביתידוןאלהבעניניםא)(15.היש

יותר;אושניםעשרמאסראומוותשענשהעבירהבשלמשפסים)1(

ביניםולהחלטותזמנייםלצוויםבינים,לצתיבקשותלשעטערעורים,)2(,

שבערעורים;אחרות

שידונוהורההמחוזיהמשפטביתשלתורןנשיאאושנשיאעניןכל)3(

.שלושה.בו

אחד.בשועטמחוזימשפטביתידוןאחרעניןבכלב)(

נשיאוידיעליקבעפלוניבעניןלדוןמחוזימשפסביתיתחילבואשרהמועדא)(16*תפקיריםחוקקת

תורהנשיאאו
נשיאאונשיאוידיעלייקבעופלוניכעניןידונואשרהשופטיםאוהשופטנ)(

תורן.
'1',,אב-ביתיהדין;הואהנשיא-כיניהםוהנשיאכשלושההדןמחוזימשפטביתא)(17.אנ-בית-דין

ג_""",ישניואםאב-בית-הדין;הואהתורןהנשיא-ביניהםהנשיאואיןביניהםתורןנשיאאם
*'אב-בית*הואשבשופטיםהותיק-אחרבהרכבשבהם;הותיק-ביניהםתורניםנשיאים
'~שבהם.הקשיש-שווהותקבעליוביןהדין,

ן
ל):משפסלביתהשופםשלמינויותאריךלקיהוחקאתרואיםזה,סעיףלעניןב)(

?~tlnDגלש
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בתביעה-שלום;כשפטfiri~mהסמכותווששמ,4לילפאואזרחיעציןכל)1(

תביעהאותהאועניןאותואםאףמחוזימשפטביתלדוןמוסמךאזרחיתשכנגד
שלוס;משפטביתשלבסמכותוהם
לסמ-הנתוןבעניןאחר;דיןביתשלהייחודיהבסמכותושאיננועניןכלט(

כללדוןמוסמךהמחוזיהמשפטביתיהיהאחר,דיןביתשלהמקבילהכותו
בו;דןהדיןביתאותואיןעוד
השלום.משפטבתישלאחרותהחלטותועלדיןפסקיעלערעורים)3(

ערעורביתלפנילערעורניתןראשונהבערכאהמחוזימשפטביתשלדיןפסקא)(19.
העליון.המשפט

מחוזימשפטביתשלדיןופסקאזרחי,כעניןמחוזימשפטביתשלאחרתהחלטהב)(
ההחלטהבגוףלכךרשותנתקבלהאםהעליון,המשפטביתלפנילערעורניתניםבערעור,

העליוןהמשפטביתשלאחרשופטאוהעליוןהמשפטביתנשיאמאתאוהדיןפסקאו
העליון.המשפטביתמאתאולכך,קבעשנשיאו

שופטיםסמכותנתונהמחוזי,משפטביתשלתורןלנשיאאולנשיאבדיןשנתייחדהשיפוטיתסמכות20.
משפט.ביתאותושלשופטלכל

השלוםמשפטמתי:שלישיפרק

טישומקיטואזורמושבםמקוםולקבועשלוםמשפטבתילהקיםבצו,רשאי,המשפטיםשר21.
שיפיטישיבניפוטם.

בתיי"יביתמושבו.במקוםישבשלוםמשפטביתא)(22.
המשפט

במקוםמקצתו,אוכולומסויים,בעניןלדיןלשבתרשאישלוםמשפטביתב)(
שלאובלבדהדיון;יעילותלמעןאוהצדקלמעןכןלעשותראהאםמושבו,ו%אינו,.מקום

האחרשהמקוםהמחוזיהמשפטביתנשיאבהסכמתאלאשיפוטולאזורשמחוץבמקוםישב

שיפוטו.באיורנמצא

שיפעים"ברשומות.בהודעההמשפטיםשרשקבעבמספרשופטיםיהיושלוםמשפטבביתא)(23.

יותרבושיששיפוטובאזוראחד,משופטיותרבושיששלוםמשפטבביתב)(

אחדראשישלוםשופטיהיהאחד,שלוםמשפטמבית
שלוםשופטיכולואולםיותר;או.

אהדים.שיפוטבאזוריאואחדיםשלוםמשפטבבתיראשישלוםכשופטלכהןאחדראשי

שיפטישבתמשפטבביתמלשבתלפסלוכדיבכךאיןאחד,שלוםמשפטלביתפלונישופטנתמנה24.

השלוםשופסיבהסכמתאלאאחרשלוםמשפטבביתשופטישבלאואולםאחר;שלום
ש-סקיי:

בדבר.הנוגעיםהראשיים

שכב"השלוםשופטאולדיןהיושבהשופטרשאיאולםאחד,בשופטידוןשלוםמשפטבית25.
מורכבשמהםהשופטיםשופטים;שלושהלפנייהיהפלוניבעניןשהדיוןלהורותהראשי

הראשי.השלוםשופטידיעליקבעוהמשפטבית

חלוקת"הפקידיםלזמןמזמןשיקבעסדרלפיתיעשהשלוםמשפטביתשופטיביןהעניניםחלוקת26.

משפט.ביתאותושלהשופטיםעםבהתיעצותהראשיהשלוםשופטיד*על

.1.8.1957תשי"ז,באבר288,החוקיםטפר
'
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בשלושה,הדןשלוםמשפםביתהמ"1--_122
הראשיהעניששופם-בעביםושופמ,של"ם-משאיי

ן!

הואן
יאשיימישניהם,םולש-4ספום,נםפשדןיד18תיב*בח

י'ן'אביבית-הדין;הואשבהםהותיק

ל).שבהם.הקשיש-שיהותקבעליוביןאב-בית-הדין,וה4בשופטיםהוהיק-אחרבהרכב

-ן
באלה:ידוןשלוםמשפטבית28סמכות"

ועוונות;חטאים)1(
כשסכום-למקרקעיןהנוגעותתביעותלמעט-אזרחיותתביעות)2(

לירות;מאותוחמשאלףעלעולהאינוהנושאשוויאוהתביעה

חלוקתאוחלוקתםבדבראובמקרקעיןשימושאוחזקהבדברתביעות)3(
במטלטלין,שימושאוחזקהשענינןבהןהכרוכותתביעותלרבותבהם,השימוש

בתביעותידוןלאשלוםמשפטביתאךיהיה;אשרהתביעהנושאשלשוויויהיה

במקרקעין;הנוגעותאחרות

מאו-נובעותשהןאואהדשנושאןאירהיתלתביעהתביעה-שכנגד)4(
יהיה.אשרשכנגדהתביעהנושאשלשוויויהיההנסיבות,

--,מחוזי.משפטביתלפנילערעורניתןשלוםמשפסביתשלפסק-דיןא)(29.ערעיר

.להח-אוזמניםלצוויםבינים,לצוויבבקשותשלוםמשפטביתשלהחלטותב)(

תנ4אםמחוזי,משפטביתלפנילערעורניתנותאזרחיים,בעניניםאחרות,ביניםלטות

השלום.משפטביתמאתאוהמחוזי,המשפטביתשלשופטמאתלכךרשותקבלה

רשמים:רביעיפרק

-למנותרשאיהמשפטיםשר.א)(30ומיוניכשירת

רשםסגןאורשםלהיות-שופטלהתמנותכשירשהואאדםאושופט)1(
העליון;המשפטביתשל

רשםלהיות-שלוםשופטלהתמנותכשירשהואאדםאושלוםשופטם(
שלום.משפטביתשלאומחוזימשפםביתשלרשםסגןאו

-.העליון.המשפטביתנשיאבהסכמתיעשהזהסעיףלפימינויב)(

המינוי.עלעורריןאיןומשפורסמהברשומות,תפורסםהמינויעלהודעהג)(

סמכות
הרושמים,לפקודתבהתאםיהיוהחלטותיועלוהערעוררשםשלרתפקידיוסמכרירתיר31

.11936

צלליותהוראות:חמישיפרק

איןהרוב;דעתתכריעהשופטים,דעותונחלקויותר,אובשלושההדןמשפטבית32משפטבית
בוובחלקו

אב-בית-לדעתאשרהדעה-פליליובעניןאב_בית_הדיןןדעתתכך,ע-אחתלדעהרוב

הנאשם.עםמקילההדין-

ממנו.גבוהמשפטבביתשנפסקההלכהידיעליונחהמשפטביתא)(33*הלכה
פסוקה

המשפטביתזולתמשפט,ביתכלמחיבתהעליוןהמשפטכביהשנפסקהלכה

העליון.

ל,השעת*אל4צועשה,צוהצהרתי,דיןפסקלתתמיסמךאזיחןבענזסערלתת
שלפניו.בנסיבותנכוןשיראהככלאחר,סעדוכלבעיןביצועצוסע'""'

233.עמ'623,מם'1תוס'1836,ע-ר1
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מ4,'

י

mw.תט94לבי-דרושהושהכרעתהקואלהאגבדרךבורהתעלרוזשתשפטביתלפניכדיןעניןהובא35.
שכשאלההעניןאםאףעניןאותולצורדבהלהכריעהמשפטביתרשאיהענין,רור,.ך4,,

א"ן-

עניןעבית"במקוםשלוםמשפםביתאומחוזימשפטביתלפנילהביאושישאושהובאענין36,

א"ילמקיםבביתנדוןשיהיהלהורותהקבועמקומוממלאאוהעליוןהמשפטביתנשיארשאיאחד,

התחלתלאחרזהסעיף-לפיהוראהתינתןשלאובלבדאחר;במקוםדרגהאותהשלמשפט
בו.לדוןשהחלהשופטבהסכמתאלאהייון

בשיסעדבסמכותושאינומחמת-שלפניובעניןלדוןיכולהואשאיןמשפטביתמצאא)(37..[
סמניחישלהע-הוארשאיאחר,-דיןביתשלאומשפטכיתשלבסמכותווהואהענינית,אוהמקומית

מלכתחילה,לפניוהובאכאילובו,ידוןוהלההאחר,הדיןלביתאוהמשפטלביתכירו

,
הקודם.המשפטביתהגיעשאליוהשלבמןבולדוןהואורשאי,

עוד.יעבירנולאכאמור,עניןהועברשאליוהדיןביתאואמשפטביתכ)(--__

הסייןפימבייתבפומבי.ידוןמשפםביתא)(38.

ג
אםסגורות,בדלתחםמקצתו,אוכולומסויים,בעניןלדוןמשפטביתרשאיב)(י.,,:, עלהגנהלשםאוהמוסרעלהגנהלשםהמדינה,בטחוןעלשמירהלשםבכךצורךראהי'י.

קטין.שלשלומו1

ביתרשאיאחרות.בינייםולהחלטותזמנייםלצוויםבינים,לצוויבנקשותג)(
סגורות.בדלתיםלדוןהמשפט

להרשותהוארשאיסגורות,בדלתייםדיוןעריכתעלהמשפטביתהחליטד)(1)
.ימקצתו.אוכולוהדיוןבשעתנוכחיםלהיותאדםבנילסוגיאולאדםן.1

קפיגיםהרחקתעלולצוותהדיוןבשעתהמשפטבביתלהימצאקטיןעללאסורהמשפטביתרשאי39.

הרחקתו.
מ"פט"מבית

ין
-

פרסומיםאיפוראלאסגורותבדלתיםמשפטבביתשהתנהלדיוןעלדבראדםיפרסםלאא)(40.
המשפט.ניחברשות_---

ביתברשותאלאכזהתצלוםיפרסםולאהמשפטביתבאולםאדםיצלםלאב)(:-

המשפט.י
,'4-

עשרה.ששלומלאושלאקטיןשםהמשפט,ביתרשותבליאדם,יפרסםלאג)(-

ן
.

17פרקלפיעבירהבשלבמשפטניזוקאומתלונןאופלילי,במשפטעדאונאשםוהואשנה
לזיהויולהביאהעשוייםאחריםפרטיםאומענותמונתו,ולא21936,הפלילי,החוקלפקודת1;"

נ
הקטין.של

י,1
שהואבמידההמשפט,ביתלדיוניבקשרפרסוםכללאסוררשאימשפטביתד)(

בדיוקהוזכרששמואחראדםאועדדיןןבעלשלבטחונועלהגנהלשםבכדצורדרואה1,

1
אלףקנסאומדשיםששהמאסר-דינוזה,סעיףמהוראותהוראהעלהעוברה)(

לירות.-

סיגריםפרסומיםכדיבפרסוםישאםמשפט,בביתועומדהתלףעניןעלדבראדםיפרסםלאא)(41.ש,
לבבתוםידיעהפרסוםעלחלזהאיסוראיןואולםתוצאותיו;אוהמשפטמהלךעללהשפיעי1,-

4
המשפט.ביתשלפומביתבישיבהשאירעאושנאמרדברעלנ,.

לירו".אלפיםקנסאואחתשנהמאסר-דינוזה,סעיףהוראותעלהעוברב)(.4

263.עמ'6$2,מס'1תוס'1936,ע"ר8

ל,: ג1.8.1867.35ישת"1,באבד'288,חוקים"ספר...,(.:,4,,,,.,.,.1
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הפרעהאימור
המשפםבבית

לצתתהמשפטביתרשאיהמשפט,ביתלעיניהמשפטביתלדיוניהמפריעא)(42*
כראוי.להתנהגבקנס,אובמאסרלכפותו,אוהרחקתועל

אחר;דיןכללפיהמשפעכיחסמכויותעללהוסיףבאותזהסעיףהוראותב)(
זה.סעיףלפיקנסאומאסרעליוהוטלבמנהאשרהתנהגותבשלאדםיענשלאאך

ביתלנשיאמידתינתןא),(קטןסעיףלפיקנסאומאסרצועלבכתבהודעהג)(
לקולא.לשנותואוהצואתלבטלהנשיאורשאיהעליון,המשפט

שלסופיותן
כלום.ולאאחריהןאין-38,3042,הסעיפיםלפימשפטביתהחלטות43.החלטות

שונותהוראות:ששיפרק

הוראותתחולת
רשםעל

רשםאךלפניו;הדיוניםועלרשםעליחולו43עדו-3739עד33הסעיפיםהוראות44*
__.א).(42סעיףלפיולשפיטהפליליתלשפיטהמוסמךיהאלאשופםשאינו

השופטים,לזקןשהוענקודיןסדריתקנותלהתקיןסמכותוכלמינהליתסמכותכלא)(45.מטכויותהעגרת
המשפטים.לשרנתונות

העליוןהמשפסביתלנשיאנתונההשופטים,לזקןשהוענקהשיפוטיתסמכותכלב)(
הקבוע.מקומוולממלא

בתילפניוהנוהגהדיןסדריאתדין,סדריבתקנותלהסדיר,רשאיהמשפטיםשר46.דיןסדריתקנות

-ובהםבחוק,נקבעוולאבמידהורשמים,משפט

זה;חוקלפיהוזרולמשפטנוסףלדיוןלערעורים,הנוגעכל)1(

נקבעואםאףבנוהג,אודיןשבסדרידברלעשיתמועדיםהארכת)2(
בחיקוק;

שביתדיןעורכישלטרחהלשכרסולםוקביעתהמשפטהוצאותהערכת)3(

לפניו.פעולותיהםבעדלהםלהקציברשאירשםאומשפט

וביןלביצועו,תקנותלהתקיןרשאיוהואזהחוקכיצועעלממונההמשפטיםשר47.ותקנותביצוע
-בתקנותלהסדירהשאר

פגרה;בימיבעניניםוהטיפולמשפטבתישלוהפגרותהישיבותימי)1(
משפט;בתישלדיןפסקיפרסום)2(
מהן;והפטורמשפםבבתילשלםשישמגרות)3(
משפט.בבתילהעידשהוזמנועדיםשלבטלהושכרולינהנסיעהדמי)4(

-בסלים48.

ו-24;919,לסעיפיםפרט1%0,3המשפט,בתיפקודת)1(

ה"שת-41048;מעבר),הוראות(המשפטבתיפקודת)2(

ו-13,14,242528,ם,(12)1(2,3,4,5,7,8,9,10,11)2(,סעיפים)3(

5;1%7השלום,משפטבתישיפוםלפקודת

6;המשפטביתבזיוןלפקודתו-34סעיפים"(

115.עמ'tlosaםם'1תוס'186,ע"ר3
17.עמ'7,מס'א'תשית"-ח,ע-ר4
224.עט'1612,טם'1ת~ם'1947,ע"ר5
by.332'כ"ז,פרקא',כרךא"י,חוקי6
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ן
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ך*

חשו;התליל*,פהוקלפקודת128סעיף)5(

ש)

חשו;הרושמים,לפקודת3סעיף

)7(

כתבפיעלשפיטה(הפליליתהפרוצדורהלפקודתו-אגבז4סעיפים
י:אישום)

במועצתוהמלךלדברו-4950ש,שניה,פסקהז4א,עד38סעיפים)8(
י.1947-1%2לא"י,

חוקיםמיית"-אחרחוקמכלגורעאינוזהחוק.49

אחרימןדיןבכתיאואחריםמשפסבבתיהדן)1(

בהם,דןזהשהוקהמשפטבתישלמסמכותםמסויימיםעניניםהמוציא)2(
נוספים;עניניםלסמכותםמוסראו

כעניניםלדיוןמסויימיםדיןסדריאומסוייםהרכבמשפטלביתהקובעט)
מסויימים;

תנאים.להמתנהאוערעורזכותהשוללא(

מעברהמאותרואיםזה,חוקשלתחילתוערבקיםשהיהשאםמשפםוביתמחוזימשפטביתא)(50.
שלתחילתולפנישנקבעומושבוומקוםשיפוטוואזורזה,חוקפיעלהוקםכאילואותו
זה.חוקפיעלנקבעוכאילו-זהחוק

רואיםהמשפט,מבתיבאחדזהחוקשלתחילתוערבשכיהנוהשופטיםמספרכ)(
זה.חוקפיעלנקבעכאילואותו

זה.חוקפינתמנה.עלכאילואותורואיםזה,חוקשלתחילתוערבשכיהןרשםט(
ערבתוקףבנישהיוזהבחוקהנדוניםבעניניםוצוויםתקנותדין,ביתתקנותד)(
דין,סדריתקנותידיעליבוטלואושיתוקנועדבתקפםלעמודיוסיפוזהןחוקשלתחילתו זה.חוקפיעלשניתנוצייםתקנות-או

המשפםביתרשאיזה,חוקשלתחילתולפנימשפסבביתועומדתלויעניןהיהה)(
שלפיטענהתישמעולאזה,חוקשלתחילתוערבקיםשהיההדיןלפיבוולדוןלהוסיף
בדיוניו.פגםהיהאוהמשפםלביתסמכותהיתהלאזהחוקהוראות

הוראותתחילתמאסרשעונשןבעבירותשופטיםבשלושהדיוןקובעשהואבמידהא)51()1(,סעיף51.
מסיייטית-שלוםמשפטביתשלסמכרתומרהיבשהיאבמידה)1(,28וסעיףעולם,מאסראחינר

ביוםאוברשומותשתפורסםבהודעההמשפטיםשרידיעללכךשיקבעמהיוםתהילתם

א
ק1חחתחילת0סעיףואולם1051(;באוגוסט)28תשי"זבאלולא'ביוםהיאזהחוקשלתחילהו52.

ברשומות.החוקפרסרםמיוםתהילתו

-
רוזןפנחסבן-גוריוןדוד

המאשיםשרהממשלהמש
pns~בן-צבי

nmanנשיאו,

------------------
מעהי*4חמיוהכילהוקיפ,

מ8*עיר,גיירהח"8,ג~. 44.האעמנישי"ג*רנאבגח_פי19חםךחחןנ,שששיי,-,,חשלן,
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-

תיקע)'(הכנסה)ממסוהנחותלמילוותערבות(החסכוןלעידודחוק
ז"שת-1957

*

_) -
ל'גב

,,1יז"טשח-11%6הכנסה),ממסוהנחותלמילוותערבות(החסכוןלעידודלחיק2בסעיף1*2טיףתיקין
ןן1958,57-19%85".הכספיםבשנות"המליםיימחקוהעיקרי),החוק-להלן(

זה:סעיףיבואהעיקרילחוק5סעיףבמקרם52טעיףהחלפת

ב:
-בצולקבוערשאיהכנסת,שלהכספיםועדתבאישורהאיצי'שרי5

בצו,שנקבעוובתנאיםבדרךשהופקדפקדון,בעדממסזיכוי)1(
ביטוחאוהשקעהחסכון,למטרתלפחות,שניםשלוששללתקופה

הופעלשבההמס.בשנתיינתןהזיכוילהעברה;ניתןואינוהיים
שוהמסכלסךעלאוהפקדוןמסכום20%עליעלהולאהפקדון
הקטןהסכוםלפיהכלהזיכוי,אילולאשנהאותההמפקידבוחייב
,'יותר.

בשיעוריםשהופקדפקדוןלרבות-זופסקהלענין-פקדון""
יראוכאמורשהופקדוהשיעוריםכלואתבצו,שנקבעכפי

השיעורמופקדשהיהתקופהאוחהכלמופקדיםהיוכאילו
הראשון;

פקדוןעלהמשתלמתמריביתהכנסהעלממספטוראוהנחהם(
)1(;בפסקהכאמור

המסמןחוץחוב,איגרותעלמריביתהכנסהעלממספטור)3(
..לפקודה,)7(31סעיףלפילנכותוחייבתשחברה25%שלבשיעור
בהוצאתן,שישחובאיגרותלגביאלאיינתןלאשהפטורובלבד
.הכלל;טובתשלעניןהאוצר,שרלדעת

ק,.---

הניתןפקדוןעלמריביתהמפקידהכנסתעלממספטור)4
ובתנאיםבדרךלפחות,שניםשלוששללתקופהשהופקדלהעברה,
שלמסהתשלוםבשעתממנהינכהשהנפקדלאחרבצו,שנקבעו
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