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 חוק סדר הדין הפלילי(תיקון מס׳ 8), תשל״ו-1976 ״

 ״ממכות בענין
 שחרור

 ן. במקום סעיף 32 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה-1965 » (להלן - החוק העיקרי),
 יבוא:

 32. (א) הוגשה בקשה לשחרר עצור בערובה וטרם הוגש עליו כתב

 אישום, ידון בה בית משפט שלום; הוגש עליו כתב אישום, ידון בה בית

 המשפט שלפניו הוגש, ואם החל השופט או המותב היושב בדין בשמיעת

 ראיות — אותו שופט או מותב או שופט או מותב אחר של אותו בית

 משפט.

 (ב) הוגשה הודעת ערעור על פסק הדין או בקשת רשות לערער

 עליו וטרם הוחל בשמיעת הערעור, ידון בבקשת השחרור בית המשפט

 ר ע  שנתן את פסק הדין או בית המשפט שלערעור, ומשהוחל בשמיעת ה

 עור - בית המשפט שלערעור.״

 החלפת סעיף 32

 2. במקום סעיף 47 לחוק העיקרי יבוא:

 47. נאשם, שלאחר הגשת כתב האישום נגדו היה נתון במעצר בשל

 אותו כתב אישום תקופה המצטרפת כדי ששים יום ומשפטו לא התחיל —

 ישוחרר מן המעצר.״

 החלפת סעיף 47

 ״שחרור באין
 משפט

 3. במקום סעיף 48 לחוק העיקרי יבוא:

 ״שחרור באין 48. נאשם, שלאחר הגשת כתב האישום נגדו היה נתון במעצר בשל

 פסק ייז אותו כתב אישום תקופה המצטרפת כדי שנה אחת ומשפטו בערכאה

 ראשונה לא נגמר במתן פסק דין — ישוחרר מן המעצר.״

 4. אחרי סעיף 74 לחוק העיקרי יבוא:

ת רי ו ג י ל הסנ ם ש י ח מ ו ות מ י : עיון בעדו ו י ן ג מ י ס  ״

 הגדרות 74א. בסימן זה, ״חוות דעת״ ו״ תעודת רופא״ — כמשמעותן בסעיף 20

. 21971  לפקודת הראיות ונוסח חדש], תשל״א-־

 74ב. (א) בית המשפט שהוגש לפניו כתב אישום בפשע או בעוון,

 רשאי - לפי בקשת התובע - לצוות על הנאשם או על סניגורו -

 (1) לאפשר לתובע לעיין בכל זמן סביר בכל חוות דעת

 בכתב או בתעודת רופא, שהנאשם מתכוון להביאן לפני בית

 המשפט כראיה;

 (2) לערוך בכתב את עיקר תכנה של עדות מומחה, שהנאשם

 מתכוון להשמיע, ולאפשר לתובע בכל זמן סביר לעיין בו:

 (3) לאפשר לתובע להעתיק מסמכים כאמור.

 עיון בעדויות
 מומחים של

 הסניגוריה

 החלפת סעיף 48

 הוספת סעיפים
 74א עד 74ג

 >׳ נתקבל בכנסת ביום ט״ו בתמוז תשל-ו(13 ביולי 1976); הוראות חוק זה הוצעו והוסברו חלקן בה״ח 1103, תשל״ד,

 עמי 84, וחלקן בה״ח 1183, תשל״ה, עמי 290.
 ג סייח תשכ״ה, עמי 161; תשכ״ט, עמי 194; חשל״ג, עמי 224; תשל״ד, עמי 86; תשל״ה, עמי 6, עמי 76, עמי

 130, עמי 218.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמי 421.
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 (ב) העיון יהיה במעמד אדם שהנאשם או סניגורו ימנה לצורך

 זה או בכל דרך אחרת שיקבע בית המשפט.

 00 מועד העיון ומקומו יהיו כפי שיקבע בית המשפט, ובלבד

 שמועד העיון יהיה לאחר שניתנה לנאשם או לסניגורו - לפי בקשתם -

 האפשרות לעיין בחומר החקירה לפי סימן ג׳.

 סייג להבאת ראיית 74ג. לא יגיש נאשם לבית המשפט חוות דעת בכתב או תעודת רופא ולא

 ישמיע עדות מומחה שלא קויים לגביהן צו שניתן לפי סעיף 74ב, אלא

 בהסכמת התובע או ברשות בית המשפט.״

 5, האמור בסעיף 82 לחוק העיקרי יסומן(א) ואחריו יבוא: תיקון סעיף 82

 ״(ב) בית המשפט רשאי לתקן כתב אישום אף אם העבירה שלפי

 התיקון היא בגדר הסמכות של בית משפט אחר או של הרכב אחר, ואם

 עשה כן יעביר את הענין לאותו בית משפט או הרכב, אולם אם העבירה

 היא בסמכותו של בית משפט בעל סמכות שיפוט מצומצמת יותר, רשאי

 בית המשפט גם להמשיך לדון בה.

 (ג) בית משפט שהועבר אליו ענין לפי סעיף קטן(ב) רשאי

 להמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיע קודמו, ורשאי הוא, לאחר שנתן

 הזדמנות לבעלי הדין להשמיע טענותיהם לענין, לנהוג בראיות שגבה

 קודמו כאילו הוא עצמו גבה אותן, או לחזור ולגבותן, כולן או מקצתן.״

 6, אחרי סעיף 120 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 120א

 ״שפיטה שלא ׳ 120א. (א) בית המשפט מוסמך להורות שהדיון, כולו או מקצתו,

ם יהיה שלא בפני נאשם, אם ביקש זאת סניגורו של הנאשם ובית המשפט ש א נ , ' ד נ פ  ב

 מטעמי בריאות , , , ,
 סבור שהדיון בפני הנאשם עלול להזיק לבריאות גופו או נפשו.

 (ב) דיון לצורך החלטה לפי סעיף קטן(א) רשאי בית המשפט

 לקיימו שלא בפני הנאשם ורשאי הוא לקיימו בדלתיים סגורות.״

 תיקון סעיף 136
 7. בסעיף 136 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן(א), אחרי ״ובין אם לאו״ יבוא ״השיב הנאשם באחת הדרכים

 האמורות, רשאי בית המשפט לשאול אותו שאלות, ובלבד שהשאלות לא יחרגו

 מהדרוש להבהרת תשובת הנאשם״!

(ג) עד (ה) ולפניהם יבוא: ו  (2) סעיפים קטנים (ב) עד (ד) יסומנ

 ״(ב) הימנעות הנאשם להשיב לאישום או לשאלות בית המשפט

 כאמור בסעיף קטן(א) עשויה לשמש חיזוק למשקל הראיות של התביעה:

 בית המשפט יסביר לנאשם את תוצאות הימנעותו.״

 8. במקום סעיף 137 לחוק העיקרי יביא־ החלפת סעיף 137

 ״חזרה מהוריה 137. (א) הודה הנאשם בעובדה, אם בהודיה שבכתב לפני המשפט

 ואם במהלך המשפט, רשאי הוא בכל שלב של המשפט לחזור בו מן
 ההודיה, כולה או מקצתה, אם הרשה זאת בית המשפט מנימוקים מיוחדים

 שיירשמו.
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 (ב) התיר בית המשפט לנאשם לחזור בו מהודייתו אחרי הכרעת

 הדין, יבטל בית המשפט את הכרעת הדין במידה שיסודה בהודיית הנאשם

 ויחדש את הדיון אם הדבר מתחייב מן הנסיבות.״

 החלפת 9. במקום סעיף 145 לחוק העיקרי יבוא:
 סעיף 145

 ״דבר הנאשם 145 . (א) הנאשם רשאי לנהוג באחת מאלה:

 (1) להעיד כעד הסניגוריה, ואז יהיה עשוי להיחקר חקירה
 שכנגד;

 (2) להימנע מהעיד.

 (ב) בית המשפט יסביר לנאשם כי הוא רשאי לנהוג כאמור בסעיף

(א) ואת תוצאות הימנעותו מהעיד כאמור בסעיף 145א.  קטן

 (ג) נאשם שבחד להעיד, יעיד בתחילת ראיותיה של הסניגוריה:

 אולם רשאי בית המשפט, לבקשתו, להתיר לו להעיד בשלב אחר של

 פרשת הסניגוריה.״

 הוספת סעיף 45!א 10. אחרי סעיף 145 לחוק העיקרי יבוא:

° 145 א. הימנעות הנאשם מהעיד עשויה לשמש חיזוק למשקל הראיות של ע ״א ה

 ״״-•*יק״ 

 התביעה וכן סיוע לראיות התביעה במקום שדרוש להן סיוע, אך לא

ות(הגנת ילדים),  תשמש סיוע לצורך סעיף 11 לחוק לתיקון דיני הראי

 תשט״ו~1955 >•;״

 תיקון סעיף 171 11, בסעיף 171 לחוק העיקרי, אחרי ״כאמור בסעיף 145״ יבוא ״או למסור הודעה בלי

 להיחקר״.

״ יבוא ״74ב״. 1 3  תיקון סעיף»»2 12, בסעיף «)20 לחוק העיקרי, אחרי ״

ק ו ד 0 י ׳ צ י י י ן ח ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה שר המשפטים

ר י צ ם ק י ר פ  א

 נשיא המדינה

 נ סייח חשט״ו, עמי 96.
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 חוק שיפוט בתביעות קטנות, תשל״ו-1976 •

 1. שר המשפטים רשאי להסמיך בית משפט שלום פלוני לשבת כבית משפט לתביעות בתי משפט
 קטנות. לתביעות קטנות

 2. (א) בית משפט לתביעות קטנות ידון בתביעה אזרחית לתשלום סכום שאינו עולה על הסמכות
 3,000 לירות ובתביעה שכנגד לסכום כאמור ובלבד שהתביעות אינן בסמכותו היהודית של

 בית משפט אחר.

 (ב) בית המשפט רשאי לא לדון בתביעה או בתביעה שכנגד ולהעבירן לבית משפט

 שלום אם דאה שהדיון בבית משפט לתביעות קטנות אינו מתאים להן.

, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את  (ג) שר המשפטים רשאי

. א) )  הסכום האמור בסעיף קטן

ת ו נ ת ז ר י מ  3. האמור בסעיף 2 אין בו כדי למנוע - ש

 (1) בעל דין מהגיש תביעה כאמור בו לבית משפט אחר במקום להגישה לבית

 משפט לתביעות קטנות;

 (2) נתבע שהגיש תביעה שכנגד לבית משפט לתביעות קטנות - מהגיש תביעה

 נפרדת לעודף תביעתו בין לבית משפט לתביעות קטנות ובין לבית משפט אחר.

 4. (א) בית משפט לתביעות קטנות יהיה רשאי לקבל ראיה אף אם לא היתה קבילה סדרי דין וראיות

 בבית משפט אחר; אין בהוראה זו כדי לגרוע מדיני חסינות עדים וראיות חסויות.

 (ב) בית משפט לתביעות קטנות אינו קשור בסדרי הדין הנוהגים בבית משפט אחר,

 ובכפוף לסדרי דין שהתקין שר המשפטים לענין חוק זה, יפעל בדרך הנראית לו מועילה

 ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

 5. שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין מקום שיפוט לתביעות קטנות, שיהיה פקיט המשפט

 מקום השיפוט על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין.

 6. בעל דין אינו זכאי להיות מיוצג לפגי משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין אף ייצמ

 שלוח אחר, אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו; אולם רשאי בעל דין,

 ברשות בית המשפט, להיות מיוצג על ידי ארגון שקבע לענין זה שר המשפטים באישור

ת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ובמקרה זה ירשה בית המשפט לבעל הדין שכנגד ד ע ו . 

 י להיות מיוצג לפניו.

 7. פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ניתן לערעור לבית משפט מחוזי ברשות ערעור
 אחד השופטים של בית המשפט המחוזי; בית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.

 י נתקבל בכנסת ביוס ט״ו בתמוז תשל-ו(13 ביולי 1976); הגעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1174, תשל״ה,
 ע«׳ 208.
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 8, (א) הוגשה תביעה לבית משפט לתביעות קטנות, רשאי שופט בית המשפט, בהסכמת

 בעלי הדין, לדון בתביעה כבורר או להעבירה לבורר אחר שהסכים לדון בה בלי לקבל

 שכר מן הצדדים.

3 עד 35, 1 ־  (ב) הוראות חוק הבוררות, תשכ״ח-1968 !, למעט סעיפים 23 עד 29 ו

 יחולו על בוררות לפי סעיף זה, ככל שהן נוגעות לענין, אולם -

 (1) בכל מקום שנאמר בו ״בית המשפט״ קרי ״שופט בית משפט לתביעות

 קטנות״;

 (2) דין פסק בורר לפי סעיף זה, פרט לערעור, כדין פסק דין של בית משפט

 לתביעות קטנות.

 (ג) אין סעיף זה גורע מהסכם בוררות שבין הצדדים.

 בוררות

 9. שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, רשאי למנות, לתקופה ובתנאים

 שיקבע, שופט בקיצבה שימלא תפקיד של שופט בית משפט לתביעות קטנות; בשבתו בדין

 יהיו סמכויותיו של שופט שנתמנה כאמור בסמכויות שופט בית משפט שלום.

 מינוי שופט
 בקיצבה

 ביצוע 10, שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח

ר המשפטים  ש

ן י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה

ר י צ ם ק י ר פ  א

 נשיא המדינה

 1 פ״ח תשב״ח, עמי 184.

 חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס׳ 11), תשל״ו-1976 *

 הוספת סעיף 3!א 1, בפקודת הבנקאות, 1941 י, אחרי סעיף 13 יבוא:

• ם י ר ח  ״חשבון משותף 13א. (א) קיבל בנק כספים, ניירות עדך או מסמכים סחירים א

 וכספת משותפת בחשבון משותף שלגביו הותנה עם הבנק, כי בפטירת אחד מבעלי החשבון

 יהיה בעל החשבון הנותר בחיים, או מי שפועל מכוחו כדין, זכאי להמשיך

 לעשות פעולות בחשבון האמור, יעמוד התנאי בתקפו, לענין היחסים שבין

 הבנק לבין בעלי החשבון, גם לאחר הפטירה.

 * נתקבל בכנסת ביום ט״ו בתמוז תשל״ו(13 ביולי 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1071, חשל״ג,

 עמי 354.
 1 עייר 1941, תופי 1, עמי 85; סייח תשל״ו, עמי 210.
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א) יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין )  (ב) הוראות סעיף קטן

 ובלי לגרוע מהוראת סעיף 13 (ב) לחוק מם עזבון, תש״ט-1949 2, על

 כספת שבנק השכיר לשני אנשים או יותר בתנאי האמור.״

 2. הוראות סעיף 13א לפקודת הבנקאות, 1941, יחולו בין אפ התנאי כאמור בו הותנה תחולה

 לפני תחילתו של חוק זה ובין אם אחריה.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה י ן י ק ר ב ח צ  י

 ראש הממשלה שר האוצר

ר י צ ם ק י ר פ  א

 נשיא המדינה

 2 סייח תש״ט, עמי 187.

 חוק שירות המדינה(גמלאות)(תיקון מם׳ 10) (תיקון),

 תשל״ו-1976 *

 1, האמור בסעיף 2 לחוק שידות המדינה (גמלאות) (תיקון מס׳ 10), תשל״ו-1976 !, תיקון העיף 2
 יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) הוראות חוק זה יחולו לגבי הזמן שלאחר כ״ג בכסלו תשל״ו

 (27 בנובמבר 1975), גם על מי שפרש משירות המדינה לפני התאריך

 האמור ועל שאיריו.״

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה ן י י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה שר האוצר

ר י צ ם ק י ר פ  א

 נשיא המדינה

 « נתקבל בכנסת ביום נדו בתמוז חשל״ו(13 ביולי 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורפמו בח״ח 1249, תשל״ו,

 עמי 312.

 1 ס״ח תשל״ו, עמי 10.

 ספר החוקים 821, כ״ד בתמוז תשל״ו, 22.7.1976 249



ת נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים ו ר י ג 6 א י 4 ' ח מ  ה


