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חקיקה),תיקוני(בדין)מלשבתמניעה(שיפוטיתמשרהנושאיחוק
ד"סשתה-2004*

-המשפט)בתיחוק-להלן(י4891-ד"משתהמשולב),נוסח[המשפטבתיבחוקו.חוקתיקון
-המשפטבתי
הדין)";עורכילשכתחוק-להלן("יבואא"כשתה"-1961"אחריב)75(,בסעיף)1(38מס'

יימחקו;-א"כשתה"-1961"המיליםג)27(,בסעיף)2(

-א77בסעיף)3(

עילות";"יבואטענת""במקוםהשוליים,בכותרתא)(

עצמויפסולפלוניששופטלבקשרשאידיןבעל"במקוםא),(קטןבסעיףב)(
בעללבקשתאומיזמתומצא,אםבדיןישבלאשופט"יבואאם"בדיןמלישב

כי";דין,

יבוא:א)(קטןסעיףאחריג)(

בידעובדיןישבלאשופטא),(קטןסעיףמהוראותלגרועבליא)"1(

מאלה:אחדשמתקיים

אוהשופטשלמשפחהבןהואמרכזי,עדאוכוחובאלהליך,צד)1(
אחרת;ממשיתקרבהביניהםשקיימת

אובהליךממשיאישיעניןאוממשיכספיעניןלשופטיש)2(
משפחהשלבןאומרכזי,בעדאוכוחובבאלהליך,בצדבתוצאותיו,

ממשיאישיעניןאוממשיכספיעניןישהשופטשלראשונהמדרגה,
כוחו;בבאאולהליךבצדבתוצאותיו,אובהליך'

הנדוןעניןבאותומעורבהשופטהיהלשופטהתמנהבטרם)3(
מקצועי,כיועץכעד,כמגשר,כבורר,כוח,כבאשלפניובהליך

אחרת;דומהבדרךאוכמומחה,

-זהקטןסעיףלענין

אוילדוכןנכדסב,אח,ילד,זוג,בןשלהורההורה,זוג,בן-משפחה"בן"

ששימשמיאואפוטרופוסשהיהמיולרבותמאלהאחדכלשלזוגבן

שימשאואפוטרופסוהיהשהשופטאוהשופטשלאומנתמשפחה

שלו;אומנתמשפחה
שלזוגבןאוילדוכןאחילד,הורה,זוג,בן-ראשונה"מדרגהמשפחהבן"

משפחהששימשמיאואפוטרופוסשהיהמיולרבותמאלהאחדכל

משפחהשימשאואפוטרופסוהיהשהשופטאוהשופטשלאומנת

שלו;אומנת

בהליך.הכרעהלצורךמהימנותוהערכתשנדרשתעד-מרכזי"עד"

בדיןלשבתרשאישופטא)-ו1(א)(קטניםבסעיפיםהאמוראףעלא)2(

ועלולאחרשופטלפניההליךאתלקייםניתןלאהעניןדחיפותמפאתאם
בענין.ידוןלאאםדיןעיוותאוחמורנזקלהיגרם

אםבריןלשבתרשאישופטא)1()2(,קטןבסעיףהאמוראףעלא)3(

הפסלות.";עילתאתתשנהלאאחרשופטלכלהעניןהעברת

חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעת2004(;במרס)9התשם-רבאדרט-Tt~Uביוםבכנסתהתקבל.
747.עמ'zooz).ביולי)1התשס"בבתמוזכ-אמיום3150..
306.עמ'התשס-ד,198;עמ'התשם-ד,ס-חי
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יבוא:ב)(קטןסעיףאחריד)(

לעורךהנוגעת)2(,אוא)1()1(קטןסעיףלפיפסלותעילתהתקיימהב)"1(
לייצוגהיתרקבלתהמחייבותנסיבותבושהתקיימואחר,כוחלבאאודין

אתלהתירהמשפטביתרשאיהדין,עורכילשכתלחוקב35בסעיףכאמור
לצדשייגרםהנזקכימצאאםהכוח,באאוהריןעורךלבקשתהייצוג,
אולהליךלצדשייגרםהנזקעלעולההייצוגאתיתירלאאםלהליך

המשפטביתהתירשופט;החלפתאוהדיוןהפסקתבשלהציבורילאינטרס

עילתהתקיימהשלגביוהשופטבדיןישבלאכאמור,הייצוגאת
הפסלות,";

החלטת"יבואהעליון"המשפטבית"עדהרישהבמקוםג),(קטןבסעיףה)(

עליהלערערדיןבעלורשאימנומקת,תהיהזהסעיףלפימשפטביתאושופט

העליון".המשפטביתלפני

חוקתיקוןיבוא:19סעיףאחריהדיינים),חוק-להלן(ו"טשתה-21955הדיינים,בחוק2.
21מס'-הדיינים

כידין,בעללבקשתאומיזמתומצא,אםבדיןישבלאדייןא)(א91.פסלותעילות"

בניהולפניםלמשואממשיחששליצורכדיבהןשישנסיבותקיימות

המשפט.

בידעובדיןישבלאדייןא),(קטןסעיףמהוראותלגרועבליב)(

מאלה:אחדשמתקיים

שלמשפחהבןהואמרכזי,עדאוכוחובאלהליך,צד)1(
אחרת;ממשיתקרבהביניהםשקיימתאוהדיין

אובהליךממשיאישיעניןאוממשיכספיעניןלדייןיש)2(
שלבןאומרכזי,בעראוכוחובבאלהליך,בצדבתוצאותיו,

עניןאוממשיכספיעניןישהדייןשלראשונהמדרגהמשפחה

כוחו;בבאאולהליךבצדבתוצאותיו,אובהליךממשיאישי

הנדוןעניןבאותומעורבהדייןהיהלדייןהתמנהבטרם)3(
מקצועי,כיועץכעד,כמגשר,כבורר,כוח,כבאשלפניובהליך

אחרת;דומהבדרךאוכמומחה,

-זהקטןסעיףלענין

אוילדוכןנכדסב,אח,ילד,זוג,בןשלהורההורה,זוג,בן-משפחה"בן"

ששימשמיאואפוטרופוסשהיהמיולרבותמאלהאחדכלשלזוגבן

שימשאואפוטרופסוהיהשהדייןאוהדייןשלאומנתמשפתה

שלו;אומנתמשפחה
שלזוגבןאוילדוכןאחילד,הורה,זוג,בן-ראשונה"מדרגהמשפחהבן"

משפחהששימשמיאואפוטרופוסשהיהמיולרבותמאלהאחדכל

אומנתמשפחהשימשאואפוטרופסוהיהשהדייןאוהדייןשלאומנת

שלו;
בהליך.הכרעהלצירךמהימנותוהערכתשנדרשתעד-מרכזי"עד"

בדיןלשבתרשאידייןו-(ב)אז(קטניםבסעיפיםהאמוראףעלג)(

ועלולאחרדייןלפניההליךאתלקייםניתןלאהעניןרחיפותמפאתאם
בענין.ידוןלאאםדיןעיוותאוחמורנזקלהיגרם

295.עמ'התשם-ד,68;עמ'התשטר,ס-חי
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אםבריןלשבתרשאידייןב)()2(,קטןבסעיףהאמוראףעלד)(

הפסלות.עילתאתתשנהלאאחררייןלכלהעניןהעברת

ולפנילאלתרדייןאותובהיחליטדיין,נגדפסלותטענתנטענהה)(

אחרת.החלטהכלשייתן

הנוגעת)2(,אוב)()1(קטןסעיףלפיפסלותעילתהתקיימהו)(

היתרקבלתהמחייבותנסיבותבושהתקיימואחר,כוחלבאאודיןלעורך

בחוק(1961התשכ"א-הדין,עורכילשכתלחוקב35בסעיףכאמורלייצוג

לבקשתהייצוג,אתלהתירהריןביתרשאיהדין),עורכילשכתחוק-זה

יתירלאאםלהליךלצדשייגרםהנזקכימצאאםהכוח,באאוהדיןעורך

בשלהציבורילאינטרסאולהליךלצדשייגרםהנזקעלעולההייצוגאת

ישבלאכאמור,הייצוגאתהדיןביתהתירדיין;החלפתאוהדיוןהפסקת

הפסלות.עילתהתקיימהשלגביוהדייןבדין

בעלורשאימנומקת,תהיהזהסעיףלפידיןביתאודייןהחלטתז)(
הדיןביתנשיאידוןבערעורהגדול;הרבניהדיןביתלפניעליהלערערדין

אחדאוהגדול,הרבניהדיןביתשלדייניםשלמותבאוהגדול,הרבני
הנשיא.שיקבעכפיהכלהגדול,הרבניהדיןביתשלהדיינים

סעיףלפידיןביתאודייןהחלטתעללערערשבדעתודיןבעלח)(

להחלטהעדהדיוןיופסקכך,ומשהודיעהדין,לביתכךעליודיעזה

מנימוקיםהענין,לפיהדין,ביתאוהדייןהחליטאםזולתבערעור,

הערעור,והוגשבדיוןלהמשיךהוחלטבהליך;להמשיךשיששיירשמו,
לבקשתלהורות,בערעורשדןמיאוהגדולהרבניהדיןביתנשיארשאי

בערעור."להחלטהעדההליךהפסקתעלהערעור,בכתבהמערער

הדרוזיים),הדיןבתיחוק-להלן(ג"כשתה-31962הדרוזיים,הדתייםהדיןבתיבחוק3.בתיחוקתיקון
יבוא:21סעיףאחריהדתייםהרין
בעללבקשתאומיזמתומצא,אםבדיןישבלאקאדי-מד'הבא)(א12.פסלותעילות.14מס'

פניםלמשואממשיחששליצורכדיבהןשישנסיבותקיימותכידין,

המשפט.בניהול

בדיןישבלאקאדי-מד'הבא),(קטןסעיףמהוראותלגרועבליב)(

מאלה:אחדשמתקייםבידעו

שלמשפחהבןהואמרכזי,עראוכוחובאלהליך,צדו)(
אחרתןממשיתקרבהעיניהםשקיימתאוהקאדי-מד'הב

ממשיאישיעניןאוממשיכספיעניןלקאדי-מד'הביש)2(

אומרכזי,בעדאוכוחובבאלהליך,בצדבתוצאותיו,אובהליך

כספיעניןישהקאדי-מד'הבשלראשונהמדרגהמשפחהשלבן

אולהליךבצדבתוצאותיו,אובהליךממשיאישיעניןאוממשי

כוחו;בבא

מעורבהקאדי-מר'הבהיהלקאדי-מד'הבהתמנהבטרם)3(

כעד,כמגשר,כבורר,כוח,כבאשלפניובהליךהנדוןעניןבאותו
אחרת;רומהבדרךאוכמומחה,מקצועי,כיועץ

598.עמ'התסס-ב,izoעמ'התשכה.ס-ח
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זהקטןסעיףלענין

אוילדוכןנכדסב,אח,ילד,זוג,בןשלהורההורה,זוג,בן-משפחה"בן"

ששימשמיאואפוטרופוסשהיהמיולרבותמאלהאחדכלשלזוגבן

אפוטרופסוהיהשהקאדי-מד'הבאוהקאדי-מד'הבשלאומנתמשפחה

שלו:אומנתמשפחהשימשאו

שלזוגבןאוילדוכןאחילד,הורה,זוג,בן-ראשונה"מדרגהמשפחהבן"

משפחהששימשמיאואפוטרופוסשהיהמיולרבותמאלהאחדכל

אואפוטרופסוהיהשהקאדי-מד'הבאוהקאדי-מד'הבשלאומנת
שלו;אומנתמשפחהשימש

בהליך.הכרעהלצורךמהימנותוהערכתשנדרשתעד-מרכזי"עד"

רשאיקארי-מד'הבו-(ב)א)(קטניםבסעיפיםהאמוראףעלג)(

לפניההליךאתלקייםניתןלאהעניןרחיפותמפאתאםבדיןלשבת
ידוןלאאםדיןעיוותאוחמורנזקלהיגרםועלולאחרקאדי-מד'הב

כענין.

בדיןלשבתרשאיקאדי-מד'הבב)()2(,קטןבסעיףהאמוראףעלד)(

הפסלות.עילתאתתשנהלאאחרקאדי-מר'הבלכלהעניןהעברתאם

קאדי-אותובהיחליטקאדי-מד'הב,נגדפסלותטענתנטענהה)(

אחרת.החלטהכלשייתןולפנילאלתרמד'הב

הנוגעת)2(,אוב)()1(קטןסעיףלפיפסלותעילתהתקיימהו)(

היתרקבלתהמחייבותנסיבותבושהתקיימואחר,כוחלבאאודיןלעורך

בחוק(1961התשכ"א-הדין,עורכילשכתלחוקב35בסעיףכאמורלייצוג

לבקשתהייצוג,אתלהתירהדיןביתרשאיהרין),עורכילשכתחוק-זה

יתירלאאםלהליךלצדש,'יגרםהנזקכימצאאםהכוח,באאוהדיןעורך

בשלהציבורילאינטרסאולהליךלצרשייגרסהנזקעלעולההייצוגאת

כאמור.הייצוגאתהדיןביתהתירקאדי-מד'הב;החלפתאוהדיוןהפסקת

הפסלות.עילתהתקיימהשלגביוהקארי-מד'הבבריןישבלא

מנומקת,תהיהזהסעיףלפידיןביתאוקאדי-מד'הבהחלטתז)(
לערעורים:הדרוזיהדתיהדיןביתלפניעליהלערערדיןבעלורשאי

שופטישלמותבאולערעורים,הדרוזיהדתיהדיןביתנשיאידוןבערעור

הדיןביתשלמהקאדים-מד'הבאחדאולערעורים,הדרוזיהדתיהדיןבית

הנשיא.שיקבעכפיהכללערעורים,הדרוזיהדתי

דיןביתאוקאדי-מר'הבהחלטתעללערערשבדעתודיןבעלח)(

עדהדיוןיופסקכך,ומשהודיעהדין,לביתכךעליודיעזהסעיףלפי

הענין.לפיהדין,ביתאוהקאדי-מד'הבהחליטאםזולתבערעור,להחלטה

והוגשבדיוןלהמשיךהוחלטבהליך;להמשיךשיששיירשמו,מנימוקים

בערעורשדןמיאולערעוריםהדרוזיהדתיהדיןביתנשיארשאיהערעור,

להחלטהעדההליךהפסקתעלהערעורבכתבהמערערלבקשתלהורות,
בערעור.'

חוק
מס'-ים תיקון-ב6בסעיףהקאדים),חוק-להלן(41961התשכ"א-הקאדים,בחוק4.
הקאד
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מלישבעצמויפסולמסויםשקאדילבקשרשאידיןבעל"במקוםא),(קטןבסעיף)2(

כי";דין,בעללבקשתאומיזמתומצא,אםבדיןישבלאקאדי"יבואאם"בדין

יבוא:א)(קטןסעיףאחרי)3(

שמתקייםבידעובדיןישבלאקאדיא),(קטןסעיףמהוראותלגרועבליאו)("

מאלה:אחד

אוהקאדישלמשפחהבןהואמרכזי,עדאוכוחובאלהליך,צדו)(
אחרת;ממשיתקרבהמיניהםשקיימת

אובהליךממשיאישיעניןאוממשיכספיעניןלקאדייש)2(
מדרגהמשפחהשלבןאומרכזיבעדאוכוחובבאלהליך,בצדבתוצאותיו,

אובהליךממשיאישיעניןאוממשיכספיעניןישהקאדישלראשונה
כוחו;בבאאולהליךבצדבתוצאותיו,

בהליךהנדוןעניןבאותומעורבהקאדיהיהלקאדיהתמנהבטרם)3(

בדרךאוכמומחה,מקצועי,כיועץכעד,כמגשר,כבורר,כוח,כבאשלפניו

אחרת;דומה

-זהקטןסעיףלענין

זוגבןאוילדוכןנכדסב,אח,ילד,זוג,בןשלהורההורה,זוג,בן-משפחה"בן"

משפחהששימשמיאואפוטרופוסשהיהמיולרבותמאלהאחדכלשל

אומנתמשפחהשימשאואפוטרופסוהיהשהקאדיאוהקאדישלאומנת

שלו;

כלשלזוגבןאוילדוכןאחילד,הורה,זוג,בן-ראשונה"מדרגהמשפחהבן"

שלאומנתמשפחהששימשמיאואפוטרופוסשהיהמיולרבותמאלהאחד
שלו:אומנתמשפחהשימשאואפוטרופסוהיהשהקאדיאוהקאדי

בהליך.הכרעהלצורךמהימנותוהערכתשנדרשתעד-מרכזי"עד"

אםבדיןלשבתרשאיקאדיא)-ו1(א)(קטניםבסעיפיםהאמוראףעלא)2(

להיגרםועלולאחרקאדילפניההליךאתלקייםניתןלאהעניןדחיפותמפאת

בענין.ידוןלאאםדיןעיוותאוחמורנזק

העברתאםבדיןלשבתרשאיקאדיא)1()2(,קטןבסעיףהאמוראףעלא)3(
הפסלות.";עילתאתתשנהלאאחרקאדילכלהענין

יבוא:ב)(קטןסעיףאחרי)4(

דיןלעורךהנוגעת)2(,אוא)1()1(קטןסעיףלפיפסלותעילתהתקיימהבו)("

כאמורלייצוגהיתרקבלתהמחייבותנסיבותבושהתקיימואחר,כוחלבאאו
לשכתחוק-זהבחוק(א"כשתה-1961הדין,עורכילשכתלחוקב35בסעיף
הכוח,באאוהדיןעורךלבקשתהייצוג,אתלהתירהדיןביתרשאיהדין),עורכי

הנזקעלעולההייצוגאתיתירלאאםלהליךלצדשייגרםהנזקכימצאאם
קאדי;החלפתאוהדיוןהפסקתבשלהציבורילאינטרסאולהליךלצדשייגרם

עילתהתקיימהשלגביוהקאדיבריןישבלאכאמור,הייצוגאתהדיןביתהתיר
הפסלות.";

החלטת"יבואלערעורים"השרעיהדיןבית"ערהרישהבמקוםג),(קטןבסעיף)5(

בעלורשאימנומקת,תהיהזהסעיףלפידיןביתאוקאדי
דין'

ביתלפניעליהלערער

לערעורים".השרעיהדין
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יבוא:ג)(קטןסעיףאחרי)6(

יודיעזהסעיףלפידיןביתאוקאדיהחלטתעללערערשבדעתודיןבעלד)("

אםזולתבערעור,להחלטהעדהדיוןיופסקכך,ומשהודיעהדין,לביתכךעל

להמשיךשיששיירשמו,מנימוקיםהענין,לפיהרין,ביתאוהקאדיהחליט

השרעיהדיןביתנשיארשאיהערעור,והוגשבדיוןלהמשיךהוחלטבהליך;

עלהערעור,בכתבהמערערלבקשתלהורות,בערעורשדןמיאולערעורים

בערעור."להחלטהעדההליךהפסקת

חוקתיקון-הצבאי)השיפוטחוק-להלן(ו"טשתה-51955הצבאי,השיפוטבחוק
הצבאיהשיפוט

46מס'--1בסעיף)1

לשכתחוק-זהבחוק(יבואבסופהמשפטית"הכשרהבעל"בהגדרהא)(

הדין).עורכי

יבוא:צבאית"עבירה"ההגררהאחריב)(

סעיףלפיפסלותעילתמתקיימתכידיןבעלטענת-פסלות"טענת""

".310

שלכשרותם-א'סימן"הכותרתבמקוםשני,בפרקשפיטה",הליכי"-ה'בחלק)2(
פסלות";עילות-א'סימן"הכותרתתבואשופטים"

יבוא:310סעיףבמקום)3(

אומיזמתומצא,אםבדיןישבלאצבאישופט)1(א)(310.פסלותעילות"

כדיבהןשישנסיבותקיימותכידין,בעללבקשת

המשפט.בניהולפניםלמשואחששליצור

מצא,אםבדיןישבלאצבאי-משפטאישופט)2(
שישנסיבותקיימותכידין,בעללבקשתאומיזמתו

בניהולפניםלמשואממשיחששליצורכדיבהן

המשפט.

שופטאוצבאישופטא),(קטןסעיףמהוראותלגרועבליב)(
בדיןישבלאשופט)-ה)(עדב)(קטניםבסעיפים(צבאי-משפטאי

מאלה:אחדשמתקייםבידעו

משפחהבןהואמרכזי,עדאוכוחובאלהליך,צד1((

אחרת;ממשיתקרבהביניהםשקיימתאוהשופטשל

ממשיאישיעניןאוממשיכספיעניןלשופטיש)2(

בעדאוכוחובבאלהליך,בצדבתוצאותיו,אובהליך
השופטשלראשונהמדרגהמשפחהשלבןאומרכזי,

אובהליךממשיאישיעניןאוממשיכספיעניןיש
כוחו;בבאאולהליךבצדבתוצאותיו,

היההדיןביתבמותבלשופטהתמנהבטרם)3(

כבאשלפניובהליךהנדוןעניןבאותומעורבהשופט

כעד,התלונה,אתשהגישכמישיפוט,כקציןכוח,

שנערכובחקירהאובבדיקהשהשתתףכמיכמומחה,

דומהבדרךאוהעבירהלמעשהבקשרדיןפיעל

אחרת;

290.עמ'התשס-ד,171;עמ'התשט-ו,ס.,ח5
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-זהקטןסעיףלענין

וכןנכדסב,אח,ילד,זוג,בןשלהורההורה,זוג,בן-משפחה"בן"
אפוטרופוסשהיהמיולרבותמאלהאחדכלשלזוגבןאוילד

היהשהשופטאוהשופטשלאומנתמשפתהששימשמיאו

שלו;אומנתמשפחהשימשאואפוטרופסו

בןאוילדוכןאחילד,הורה,זוג,בן-ראשונה"מדרגהמשפחהבן"

מיאואפוטרופוסשהיהמיולרבותמאלהאחדכלשלזוג

היהשהשופטאוהשופטשלאומנתמשפחהששימש

שלו;אומנתמשפחהשימשאואפוטרופסו

הכרעהלצורךמהימנותוהערכתשנדרשתעד-מרכזי"עד"
בהליך.

רשאישופטו-(ב),א)(קטניםבסעיפיםהאמוראףעלג)(

ההליךאתלקייםניתןלאהעניןדחיפותמפאתאםבדיןלשבת

ידוןלאאםדיןעיוותאוחמורנזקלהיגרםועלולאחרשופטלפני

בענין.

בדיןלשבתרשאישופטב)()2(,קטןבסעיףהאמוראףעלד)(

הפסלות.עילתאתתשנהלאאחרשופטלכלהעניןהעברתאם

)2(,אוב)()1(קטןסעיףלפיפסלותעילתהתקיימהה)(

נסיבותבושהתקיימואחר,כוחלבאאודיןלעורךהנוגעת

לשכתלחוקב35בסעיףכאמורלייצוגהיתרקבלתהמחייבות
הדיןעורךלבקשתהייצוג,אתלהתירהדיןביתרשאיהדין,עורכי

אתיתירלאאםלהליךלצדשייגרםהנזקכימצאאםהכוח,באאו
הציבורילאינטרסאולהליךלצדשייגרםהנזקעלעולההייצוג

הייצוגאתהדיןביתהתירשופט;החלפתאוהדיוןהפסקתבשל

הפסלות".עילתהתקיימהשלגביוהשופטבדיןישבלאכאמור,

בטלים;-315ער311סעיפים)4(

-343בסעיף)5(

פסלות";וטענת"יבואוההתנגדות""במקוםהשוליים,בכותרתא)(

פסלות";"יבואהתנגדות"אופסול"במיליםהחלהסיפהבמקוםב)(

-344בסעיף)6(

בה"ידוןלשופטהתנגדותאופסול"במקוםובו,א)"("יסומןבוהאמורא)(

ולפנילאלתרבהידוןהדין,ביתמותבנגדאוצבאישופטנגדפסלות"יבוא

הענין;לפיהמותב,שיוחלףעדאו"יבואובסופואחרת",החלטהכלשייתן

מנומקת.";תהיההדיןביתהחלטת

יבוא:א)(קטןסעיףאחריב)(

אותובהיחליטצבאי-משפטאי,שופטנגדפסלותטענתנטענהב)("

א)(קטןסעיףהוראותויחולואחרתהחלטהכלשייתןולפנילאלתרשופט
המחויבים."בשינויים

שלדיןביתהחלטתעל"יבואזו"החלטהעל"עדהרישהבמקום345,בסעיף)7(

לערער";דיןבעלרשאי310סעיףלפיראשונהערכאה
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פסלות";"יבואהתנגדות"אופסול"במקום347,בסעיף)8(

פסלות";"יבואהתנגדות"אופסול"במקום348,בסעיף)9(

-349בסעיף)10(

פסלות";טענת"יבואוהתנגדות"פסולטענת"במקוםהשוליים,בכותרתא)(

אוהפסול"ובמקוםפסלות""יבואלשופט"בהתנגדותאופסול"במקוםב)(

הפסלות";"יבואההתנגדות"לנימוק

פסלות";"יבואפסול""במקוםהשוליים,בכותרת350בסעיף)11(

פסלות"."יבואלשופט"התנגדותאופסול"במקום376,בסעיף)12(

חוקתיקון-הדין)עורכילשכתחוק-להלן(א"כשתה-61961הדין,עורכילשכתבחוק
עורכילשכת

30מס'-הדיןבועדתחברותבשללייצוגסייג"יבואהשולייםכותרתבמקוםא35,בסעיף)1(
מינויים";

יבוא:א35סעיףאחרי)2(

בהליךצדלייצגעצמועללקבלדיןעורךהתבקשא)(ב35.לייצוגסייג"

שופטשלבסלות
לכרתביאהייצוגקבלתכילהניחיסודלווישמשפט,בבית

התקיימותבשלבדיןישבלאהליךבאותולדוןשנקבעשהשופט

אתעצמועליקבללאלהלן,המפורטותהפסלותמעילותעילה

ייצגשבוקודםלהליךקשורהליךהואההליךכןאםאלאהייצוג

לפיהייצוגאתהתירהמשפטשביתאוצדאותואתהדיןעורך

הדין:עורךשהגישבקשה

שלמשפחהבןהואבהליךלדוןשנקבעהשופט)1(

אחרת;ממשיתקיבהביניהםשקיימתאוהדיןעורך

מדרגהמשפחהלבןאובהליךהרןלשופט)2(

אישיעניןאוממשיכספיעניןישהשופטשלראשונה

הדין.בעורךממשי

-זהסעיףלעניןב)(

דיןביתצבאי,דיןביתלעבורה,דיןביתלרבות-משפט"בית"

דרוזי;דתידיןוביתשרעידיןביתרבני,

וכןנכדסב,אח,ילד,זוג,בןשלהורההורה,זוג,בן-משפחה"בן"
סופו.1טופאשהיהמיולרבותמאלהאחדכלשלזוגבןאוילד

היהשהשופטאוהשופטשלאומנתמשפחהששימשמיאו

שלו;אומנתמשפחהשימשאואפוטרופסו

בןאוילדוכןאחילד,הורה,זוג,בן-ראשונה"מדרגהמשפחהבן"

מיאואפוטרופוסשהיהמיולרבותמאלהאחרכלשלזוג

היהשהשופטאוהשופטשלאומנתמשפחהששימש

שלו;אומנתמשפחהשימשאואפוטרופסו

צבאי,שופטלעבודה,דיןבביתציבורונציגשופטליבות-שופט""

דיןבביתאונושפטבביתרשםוכןקאדי-מד'הב,קאדי,דיין,

לעבודה;

384.עמ'התשס"ג,178;עמ'התשכ"א,ס-ח4
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ערעוררשותבקשתאוערעור-קודםלהליךביחסקשור",הליך"

קודםלהליךישירקשרהקשוראחרהליךאוקודם,הליךעל

עובדתית."מסכתלאותהוהנוגע

משולב],נוסח[הפליליהדיןסדרבחוק7.סדרחוקתיקון
-ב"משתה-71982

-הפליליהרין
המשפט)";בתיחוק-זהבחוק("יבואד"משתה"-1984"אחרי146,בסעיף)1(40מס'

בתילחוקא77סעיףלפי"יבואפסלות"בענין"במקוםא)741(,בסעיף)2(

המשפט";

יבואז"ישתה-1957"המשפט,כתילהוק37בסעיף"במקוםו5ס,בסעיף)3(

המשפט.";בתילחוק79בסעיף"

יימחקו.-ד"משתה-1984"משולב],נוסח["המיליםב)522(בסעיף)4(

יוםלאחרימים30יהיהלהלןהמפורטיםהסעיפיםהוראותשלתחילתןמועדא)(8.ותחולהתחילה

זה:חוקשלתחילתו

כנוסחוד"משתה-1984,משולב],נוסח[המשפטבתילחוקב)א177(סעיף)1(

זה;לחוקא)(3)1(בסעיף

זה;לחוק2בסעיףכנוסחוו"טשתה-1955,הדיינים,לחוקו)א91(סעיף)2(

3בסעיףכנוסחוג"כשתה-1962,הדרוזיים,הדיןבתילחוקו)א12(סעיף)3(

זה;לחוק

לחוק4)4(בסעיףכנוסחוא"כשתה-1961,הקאדים,לחוקוב)ב6(סעיף)4(

זה;

5)3(בסעיףכנוסחוו"טשתה-1955,הצבאי,השיפוטלחוקה)013(סעיף)5(

זה;לחוק

6)2(בסעיףכנוסחוא"כשתה-1961,הדין,עורכילשכתלחוקב35סעיף)6(

זה.לחוק

כןאםאלאתחילתו,ביוםועומדהתלויהליךעליחולולאזהחוקהוראותב)(

זה.יוםלאחרפסלותעילתהליךבאותונוצרה

לפידטומי)(יוסףשרוןאריאל

המשפטיםשרהממשלהראש

ריבליןראובןקצבמשה

הכנסתראשיושבהמדינהשיא:

536.עמ'התשס-ג,43;עמ'התשם-ב.מ"חי
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נושאילבחירתועדהחברישלדעתשיקול(שיפוטיתמשרהנושאיחוק

סס4-ד"סשתה2.חקיקה),תיקוני(שיפוטית)משרה

חוקתיקוןיבוא:6סעיףאחריי4891-ד"משתה,משולב],נוסח[המשפטבתיבחוק1.
-המשפטבתי

39מס'להחלטותמחויביהיהולאדעתו,שיקולפיעליצביעהועדהחברא6.בועדההצבעה"

בועדה."חברהואשמטעמוהגוף

חוקתיקוןיבוא:א6סעיףאחריו"טשתה-21955,הדיינים,בחוק2.
-הדיינים

22מס'להחלטותמחויביהיהולאדעתו,שיקולפיעליצביעהוערהחברב6.בועדההצבעה"

בועדה."הברהואשמטעמוהגוף

חוקתיקוןיבוא:א4סעיףאחריא"כשתה-31961,הקאדים,בחוק3.
-הקאדים

13מס'להחלטותמחויביהיהולאדעתו,שיקולפיעליצביעהועדהחכרב4.בועדההצבעה.

בועדה."חברהואשמטעמוהגוף

בתיחוקתיקוןיבוא:א11סעיףאחריג"כשתה-41962,הדרוזיים,הדתייםהדיןבתיבחוק4.
הדתייםהדין

-הדרוזייםלהחלטותמחויביהיהולאדעתו,שיקולפיעליצביעהועדהחברב11.בועדההצבעה"

15מס'בועדה."חברהואשמטעמוהגוף

חוקתיקוןיבוא:א781סעיףאחריו"טשתה-51953,הצבאי,השיפוטבחוק5.
הצבאיהשיפוט

47מס'-מחויביהיהולאדעתו,שיקולפיעליצביעהבחירהוערתחברב781.בועדתהצבעה"
הבחירה

בועדה."חברהואשמטעמוהגוףלהחלטות

לפידטומי)(יוסףשרוןאריאל

המשפטיםשרהממשלהראש

ריבליןראובןקצבמשה

הכנסתראשיושבהמדינהנשיא

חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעת2004(;במרס;15התשס"דבאדרכ-בביוםבכנסתהתקבל.
40.עמ'2004(,בפברואר)11התסס-דבשבטי,טמיום36,-הכנסת

320.עמ'התשס"ד.198:עמ'התשם-ד.מ"ח
321.עמ'התשם-ד,68:עמ'התשט-ו,ס-ח!

323.עמ'התשם-ד,118;עמ'התשכ'א.ס-ח
322.עמ'ד,'התשע20:עמ'התשכ.ג,ס-ח
325.עמ'התשס"ד,171;עמ'התשט,ו,ס-ח

ד"סשתה-2004*41(,מס'תיקון(הפליליהדיןסדרחוק

11סעיףתיקוןהעיקרי),החוק-להלן(י2891-ב"משתהמשולב],נוסח[הפליליהדיןסדרלחוק1.
יבוא:ב)(קטןסעיףאחרי11,בסעיף

לסוגיכלל,דרךהמדינה,לפרקליטלאצולרשאילממשלההמשפטיהיועץג)("

ב)(1)(א)(."קטןבסעיףכאמורתובעלהסמיךסמכותואתמסוים,לעניןאוענינים

חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעת2004(;במרס)15התשס"רבאדרכיבביוםבכנסתהתקבל
354.עמ'2004(,בינואר)28התשס"דבשבטה'מיום86,-הממשלה

328.עמ'התשס"ד,43;עמ'התשמ,ב,ס-חי

21.3.2004329התשס"ר,באדרכ"ח1937,החוקיםספר
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או"יבואהמדינה"פרקליטידיעל"אחריב),(קטןבסעיףהעיקרי,לחוק64בסעיף64.2סעיףתיקון

אוהמדינהפרקליטידיעלשניתנההחלטהלעניןלמעטהמדינהלפרקליטלמשנה
משנהו".

יבוא:ב)(קטןסעיףבמקוםהעיקרי,לחוק231בסעיף231.3סעיףתיקון

המשפטהליכילעכבסמכותואתלאצולרשאילממשלההמשפטיהיועץב)("

להלן:כמפורטמסוים,לעניןאועניניםלסוגיכלל,דרךא),(קטןבסעיףכאמור

לממשלה;המשפטיליועץלמשנה)1(
י

בידישהוגשבאישוםלמעטלהלן,המנוייםהתפקידיםמבעליאחדלכל)2(

א)(1)(א)21(:בסעיףכאמורתובע

המדינה;לפרקליטמשנהאוהמרינהפרקליטא)(

בפרקליטותהליכיםלעיכוביהתחוםכמנהלשמונהפרקליטב)(

חטא;אועווןבעבירתבאישום-המדינה

התכנון,דיניאכיפתעלהאחראיתהיחידהכמנהלשמונהפרקליטג)(
-לפחותממונהבדרגתפרקליטאוהמדינהבפרקליטותוהמקרקעיןהבניה

והמקרקעין;הבניההתכנון,דיניבתחוםבעבירהבאישום

בעבירתבאישום-המדינהבפרקליטותהפיסקליתהמחלקהמנהלד)(

-זהלעניןמס;לעבירתהנלוויתבעבירהאישוםלרבותמס,

מסחוקהכנסהי;מספקודתסכמה2;פקודתלפיעבירה-מס"עבירת"
פיצויים,וקרןרכושמסחוקב"ישתה-41952;ושירותים),טובין(קניה

ורכישה),מכירהשבח,(מקרקעיןמיסויחוקא"כשתה-51961;
סחר,היטליחוקו"לשתה-71975:מוסף,ערךמסחוקג"כשתה-61963;
א"נשתה-81991;

ביצועבמהלךשנעברהעוון,אוחטאמסוגעבירה-נלווית"עבירה"

אליה."בקשראוהמסעבירת

סמכותלהעניגן"יבואכאמור"סמכותלהעניק"במקוםהעיקרי,לחוק242בסעיף242.4סעיףתיקון

דין,".כללפימחוזלפרקליטשנאצלהסמכותלמעטכאמור,

יבוא:העיקרילחוק242סעיףאחרי5.א242סעיףהוספת

מבעליאחדלכללאצולרשאילממשלההמשפטיהיועץא)(א242.סמכויותאצילת"
עניניםלסוגיכלל,דרךהשלישית,בתוספתא'בטורהמנוייםהתפקידיםהמשפטיהיועץ

לממשלה
כמפורטהחוקיםהוראותלפילוהנתונותהסמכויותאתמסוים,לעניןאו

מקצתן.אוכולןהאמורה,בתוספתב'בטורלצדם

ומשפטחוקהחוקהועדתבאישורבצו,רשאי,המשפטיםשר'ב)(

חוקהוראותיוסיףשלאובלבדהשלישית,התוספתאתלשנותהכנסת,של

פליליים."הליכיםבעניןאלא

39.עמ'5,חדשנמדישראל.מדינתדינין
120.עמ'6,חדשנוסחישראל,מדינתדיני3

344.עמ'התשי"ב,סיח
100.עמ'התשכ.א.ס.חי

130.עמ'התץ-ט,156;עמ'התשכם,ס-ח
52.עמ'התשלח.ס-חי

31.עמ'התשנ-א,ס-ח

21.3.2004התשם-ר,באדרכ-ח1932,החוקיםספר330
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תוספתהוספתיבוא:העיקרילחוקהשניההתוספתאחרי6.
שלישית

שלישיתתוספת"

א242(סעיף(

ב'טורא'טור

זה.לחוקג)א49-ו(ג)49(סעיפיםא.המדינה,פרקליט)1(

המדינהלפרקליטמשנה
א"נשתה-91991.נפש,בחוליטיפוללחוק21סעיףב

ןהפליליתהמחלקהומנהל
התשל"א-טיפול),ודרכיענישהשפיטה,(הנוערלחוק14סעיףג.י

'המדינהבפרקליטות
הנוער).חוק-זובתוספת(01971'

יי7791-ז"לשתההעונשין,לחוקא)453-ו(א)421(סעיפיםד.

העונשין).חוק-זובתוספת(

אכיפהסמכויות(הפליליהריןסדרלחוקד)53-ו(ב)71(סעיפיםה.
המעצרים).חוק-זובתוספת(י6991-ו"נשתה,מעצרים),-

י55913-ו"טשתה.הצבאי,השיפוטלחוקו-1415סעיפים1.

זה.לחוקג)922-ו(69סעיפיםא.התפקידיםבעלי)2(
הנוער.לחוקא)4(סעיףבוכןו)(בפרטהמנויים
מחוןפרקליט

המעצרים.לחוקב)85(סעיףג.

התשל"ג-חדש],נוסח[המסוכניםהסמיםלפקודתד)83(סעיףד.
י37914.

י58915-ו"משתה.המינהליות,העבירותלחוקא)א8(סעיףה.

העונשין."לחוקו-123ב)9(סעיפים1.

לפידטומי)(יוסףשרוןאריאל

המשפטיםשרהממשלהראש

ריבליןראובןקצבמשה
הכנסתראשיושבהמדינהנשיא

58.עמ.התשנ"א,ס.ח
134.עמ'התשל-א,ס-חי0
226.עמ'התשל"ז,ס"חיי
338.עמ'התשנ"ו,ס-חו'
ויו.עמ'הבשט-ו,ס"חי3
526.עמ'27,חדשנוסחישראל,מדינתדיני,'
31.עמ'התשמ"ו,ס"חי'

ד"סשתה-2004*ד9(,מס'תיקון(איבהפעולותלנפגעיהתגמוליםחוק

16סעיףתיקוןהעיקרי),החוק-להלן(י0791-ל"שתהאיבה,פעולותלנפגעיהתגמוליםבחוק1.

יבוא:ב)(קטןסעיףאחרי16,בסעיף

חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעת2004(;במרס)16התשם-דבאדרכ-גביוםבכנסתהתקבל.
ל258.עמ'2003(,בדצמבר)9התשס-דבכסלוי-דמיום70,-הממשלה

316.עמ'התשס"ר,126;עמ'התש"ל,ס-חי

21.3.2004331התשס-ד,באדרכ-ח1932,החוקיםספר
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ח'סימןהוראותלפיתלוייםבקצבתא),(קטןסעיףהוראותלפיהזכאי,בחרג)("

לחוק135סעיףהוראותלפיפקעההאמורהלקצבהוזכותוהביטוח,לחוקה'בפרק
הוראותלפיהאמורהלקצבהמחדשזכאייהאונישא,שחזרכךבשלהביטוח,

שניםעשרתוםלאחרנשוילהיותחדלאםאףהאמור,לחוקסיפהא)531(סעיף

ונישא."חזרשבומהיום

התחילה).יום-זהבסעיף(פרסומושלאחרבחודש1ב-זהחוקשלתחילתוא)(2.ותחולהתחילה

מיעלגםיחולוזהלחוק1בסעיףכנוסחוהעיקרילחוקג)61(סעיףהוראותב)(

לפיקצבהתשולםלאואולםהתחילה,יוםלפניסעיף,באותוכאמורנשוי,להיותשחדל

התחילה.ליוםשקדמההתקופהבעדהאמור,הסעיףהוראות

אורלבזבולוןשרוןאריאל

הרווחהשרהממשלהראש

ריבליןראובןקצבמשה

הכנסתראשיושבהמדינהנשיא

דפוסטעותתיקון

ח"שתה-1948(והמשפט,השלטוןסדרילפקודתב01סעיףלפי(

נוסח[הלאומיהביטוחחוקאתהמתקן29בסעיףן4002-ד"סשתה,פרישה,גילבחוק

גיל"שכותרתובטורבה,המובאא'1לוחשלב'בחלק)23(,בפסקהה"נשתה-21995,משולב],

"67".להיותצריך"76"במקוםבשנים)",(הזכאות

לפידטומי)(יוסף

המשפטיםשר

--
46.עמ'התשס"ד,מ"ח

210.עמ'התשג-ה,מ"חנ

21.3.2004התשם-ר,באדרכ"ח1932,החוקיםספר332
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