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 כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים)(תיקון)/
 התשנ׳׳ד-993ו

, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 7(ד) לחוק בתי  בהתאם לסעיף 24(2) לחוק־יסוד: השפיטה,

 המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, קובעת הועדה לבחירת שופטים(להלן - ועדת הבחירה)

 כללים מנחים אלה:

* ו. אחרי כלל וו לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים),  הוספת כלל 1 ו

(להלן - הכללים העיקריים), יבוא:  התשמ״ד-984ונ

 ״מבחנים 11א. התכונות העיקריות הנבדקות והנשקלות לגבי מועמד, ואשר לגביהן

 מתבקשת גם תגובת מחווי הדעת לפי סעיף 9(5), הן אלה:

 (1) ידע ומיומנות בתהום המשפט כולל בקיאות משפטית, רב־גוניות

 בתחומי המשפט השונים, תפיסה משפטית, יסודיות בהבנת החומר

 המשפטי;

 (2) כושר הבעה וניסוח בכתב ובעל־פה;

 (3) יעילות וכושר ביצוע, לרבות כושר ארגון וניהול, סדר בעבודה,

 דייקנות, בולל עמידה בלוח זמנים, חריצות, גישה עניינית ותכליתית

 לעבודה, יעילות והספק בעבודה:

 (4) סמכותיות וכושר לנהל דיון, כושר החלטה והכרעה, ישוב הדעת

 הבחנה בין עיקר לבין טפל, התחשבות בכל הנתונים, והיכולת להגיע

 להחלטות נכונות:

 (5) מזג שיפוטי המתבטא, בין היתר, בסבלנות, בסובלנות, בפתיחות

 ואופי יציב: שקט נפשי, יכולת עמידה בלחצים, יכולת ליצירת קשר עם

 אנשים; גינוני משפט;

 (6) אינטגריטי, יושר אינטלקטואלי, הגינות כלפי הזולת, אמות מידה

 מוסריות, עצמאות בחשיבה ואי־תלות:

 (7) חוכמה ותבונה;

 (8) תדמית המועמד בעיני הזולת בתחום המקצועי ובחיי היומיום;

 (9) מוטיבציה.״

 2. בכלל גו לכללים העיקריים, בסופו, במקום ״המלצותיה״ יבוא ״החלטתה״.

 3. אחרי כלל 13 לכללים העיקריים יבוא:

 ״תקופת המתנה 13א. (א) פירסמה ועדת הבחירה שמו של מועמד שבחרה, כאמור

י בסעיף 13, לא יתבקש קיום המינוי בידי נשיא המדינה לפני שחלפה תקופה י ע מ ' : ד '  ע

 של 21 ימים מיום הבחירה (להלן - תקופת ההמתנה): טענה כנגד הבחירה

 יכול שתועלה כפני הועדה בתקופת ההמתנה.

 סייח התשמ״ד, עמי 78.
 2 סייח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 3 ק״ת התשמ״ד, עמי 2370.

 תיקון כלל 13

 הוספת בלל ג1א
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 (ב) כל עוד לא קויים מינויו של המועמד בידי נשיא המדינה, תהא

 לועדת הבחירה הסמכות לדון מחדש בהחלטתה: למטרה זו תכונס הועדה

 מחדש ביוזמת יושב ראש הועדה, נשיא בית המשפט העליון או שניים

 מחבריה; כל עוד לא סיימה הועדה את דיוניה אלה, לא יתבקש נשיא המדינה

 לקיים את המינוי.״

י א נ י ד ל ו  ד׳ בכסלו התשנ״ד (18 בנובמבר 1993) ד

 (חמ 3-1803) שר המשפטים

 יושב ראש הועדה לבחירת שופטים

 •גו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה
 משפטית)(שינוי התוספת), התשנ״ד-1993

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6ב(ב) לתקנות שעת חירום(יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט

(להלן - התקנות), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט  בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ז-967וי

 /גזל הכנסת, אני מצווה לאמור:

 וי. בתוספת לתקנות, אחרי פרט 9 יבוא: שינוי התוספת

 ״10. פקודת התעבורה2

.״  11. תקנות התעבורה, התשב״א-ו196נ

י א ב י ד ל ו  כ״ג בחשון התשנ״ד (7 בנובמבר 1993) ד

 0זמ 3-1626) שר המשפטים

 ק״ת התשב״ז, עמי 2741: ם״ח התשב״ח, עמ׳ 20: התשנ״ב, עמי 24.
 2 דיני מדינת ישראל, מסח חדש 7, עמי 173.

 ־ ק״ת התשב״א, עמי 1425.

 תקנות יסודות התקציב (חובת דיווח), התשנ״ד-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33א ו־50 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה~1985י (להלן -
 החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״1:על תפקיד״, ״הממונה״ ו״תנאי העסקה״ - כמשמעותם בסעיף 33א(ד) לחוק;

 ״1וף״ - גוף מתוקצב וגוף נתמך כמשמעותם בסעיף 32 לחוק:

 ״דו׳׳ח״ - דו״ח שנתי ודו״ח נדרש;

 ״דו״ח שנתי״ - דין וחשבון שנתי על תנאי העסקה של בעלי תפקיד שעל גוף להגישו לממונה לפי
 סעיף 33א(א) לחוק;

 ״דו״ח נדרש״ - דין וחשבון, לפי דרישת הממונה, על תנאי העסקת עוברים שעל גוף להגישו לפי

 סעיף 33א(ב) לחוק:

 ״נתונים״ - נתונים בדו״ח-,

 ״תקופת הדו״ח״ - שנת הכספים שקדמה לשנה שבה מוגש דויח שנתי או דו״ח נדרש, לפי
 הענין.

 סייח התשמ״ה, עמי 60: התשנ״ג, עמי
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 2. (א) דו״ח שנתי יוגש לממונה עד סוף חודש פברואר של בל שנה לגבי תקופת הדו״ח.

 (ב) דו״ח נדרש יוגש לממונה במועד להגשת דו׳׳ח שנתי באמור בתקנת משנה(א), או עד

 תום חודשיים מיום מסירת דרישת הממונה במקרה שהדרישה באמור נמסרה פחות מחודשיים

 לפני המועד להגשת הדו״ח השנתי.

 3. דו״ח יוגש במסירה לממונה במשרדו בירושלים או במשלוח אליו בדואר רשום או

 בהעברת נתונים, כולם או חלקם, על מצע מגנטי או בדרך אלקטרונית אחרת להנחת דעת

 הממונה; נמסרו נתונים כאמור רק בחלקם תושלם מסירת שאר הנתונים באחת הדרכים האחרות

 האמורות.

 4. (א) דו״ח שנתי יכלול פירוט מלא של תנאי העסקתו של כל בעל תפקיד בגוף, כמפורט

 בדרישת הממונה.

 (ב) דו״ח נדרש יכלול פירוט מלא של תנאי העסקתו של כל עובד בגוף.

 (ג) לצד כל פרט שיש לכלול בדו׳׳ח לפי תקנת משנה (א) או(ב) יוצג הפרט המקביל לו

 לגבי שנת הכספים שקדמה לתקופת הדו״ח.

 (ד) נעדר פרט מן הנדרשים בתקנות משנה(א) עד(ג), יציין מגיש הדו׳׳ח את דבר העדרו

 ואת הנימוקים לכך.

 5. (א) דו״ח שנתי ודו״ח נדרש ייחתמו ביד מי שהוסמך לחתום בשם הגוף ולצד החתימה

 יצויינו שמו ותפקידו של החותם ותאריך חתימתו.

 (ב) הועברו הנתונים על מצע מגנטי או בדרך אלקטרונית אחרת, יאשר מעביר הנתונים

 כי הם הופקו ממערכת שכר המנוהלת אצלו במיומנות מקובלת ובמהלך הרגיל של מתן שירותים

 ממוחשבים לגוף.

 6. הממונה רשאי לנהל מאגר נתונים במרכז להחסנת מידע באמצעות מערכת עיבוד נתונים

 אוטומטית.

 7. הדין וחשבון שעל הממונה להגיש מדי שנה לכנסת לפי סעיף 35א(ג) לחוק, יוגש לה עד

 ה־ 31 בדצמבר של השנה שלאחר תקופת הדו״ח.

 8. לענין תקנות אלה תהיה תקופת הדו״ח הראשונה שנת הכספים 1993.

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 י״ח בחשון התשנ״ד(2 בנובמבר 1993)

 (רומ 5-2469)
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