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 מתפדפטוה כזה הצעות p^n מטןןפ הממשלה:

 חוק הנועד(שהיטה, ענישה ודרכי טיהול) (תיקון מסי 3), התשמ״א-ו198

 1. האמור בסעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א—11971, ת־קיוסעיף2
 יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) נשיא בית המשפט העליון רשאי למנות, בהסכמת שר המשפטים,
 שופטי מבין שופטי נוער לשופט נוער ראשי לתקופה שיקבע.״

ר כ ס י ה ר כ  ד

 ער. תואר זה אינו משקף תפקידו של שופט זה,
 שננאמור, בניגוד לשופטים ראשיים אחרים של בית

 משפט שלום, מכהן בתפקיד ארצי.
 לשם הסרת ספק בענין תוארו של בעל תפקיד זה,
 מוצע לקבוע תואר של שופט נוער ראשי, שאינו קשור
 לתואר של שופט ראשי הקבוע בחוק בתי המשפט,

 התשי״ז—1957.

 חוק הגוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳יא—
 1971, מסדיר הקמתם של בתי משפט לנוער בבית
 משפט שלום או בבית משפט מהוזי ודרכי מינוים של
 שופטי נוער מבין שופטי בית משפט שלום ושופטי בית

 משפט מחוזי.
 כיום מכהן אחד משופטי הנוער כשופט נוער ראשי
 ותהום טיפולו משתרע על פנל כל הארץ. התואר שנקבע
 לשופט זה הוא שופט ראשי של בית משפט שלום לנו

 ! סייח הונשל״א, עמי 134; התשל״ז, עמי 137; ה״ח 1435, התש״ם, עמי 110.
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 תוק גתי המשפס (תיקון מס׳ 14), התשמ״א- 1981

 תיקון סעיף 26 1. בסעיף 26 לחוק בתי המשפט, התשי״ז—1957 1 (להלן — החוק העיקרי), תסיפד

 המתחילה במלה ״בהתייעצות״ — תימחק.

א 2. אחרי סעיף 26 לחוק העיקרי יבוא: 2 י 6 י ע ת ס פ ס י  ה

ק 26א. (א) שופט ראשי של בית משפט שלום רשאי• להורות שענין נ ת ע ר ב ע ה " 
, , -  מבית משפט שלוש ,

 לבית משפט שלום שהובא או שיש להביאו לפני בית משפט שלום במקום פלוני וטרם

י החל הדיון בו יהיה נדון בבית משפט שלום במקום אחר באותו אזור ח  א

 שיפוט.
 (ב) החלטה כאמור בסעיף קטן (א) ניתנת לערעור לפני בשיא

 בית משפט מחוזי.״
 תיקון סעיף 46 3. בסעיף 46 לחוק העיקרי, בדישה, במקום ״ומשרדי הוצאה לפועל״ יבוא ״ולשכות

 ההוצאה לפועל״.

 תיקון סעיף 47 4, בסעיף 47 לחוק העיקרי —

 (1) בפסקה (1), אחרי ״בתי המשפט״ יבוא ״ולשכות ההוצאה לפועל״;
 (2) בפסקה (3), במקום ״ובמשרדי ההוצאה לפועל״ יבוא ״ובלשכות

 ההוצאה לפועל״.

ר כ פ  ה

 עה כי שופט ראשי של בית משפט שלום יוסמך להע
 ביר משפט, בטרם הוחל בשמיעתו, מבית משפט שלום
 שבאזור השיפוט שלו לבית משפט שלום אחר שבאותו

 אזורי שיפוט.

 הוראה זו באד, בנוסף על ההוראה הקבועה בסעיף
 36 לחוק העיקרי, המקנה סמכות לנשיא בית המשפט
 העליון או ממלא מקומו הקבוע להורות על העברת

 ענין ממקום אהד למקום אחר.

 מוצע כי על החלטה כאמור של־ שופט. ראשי של
 בית משפט השלום תהא זכות ערעור לפני נשיא בית

 משפט מחוזי.

 פעיעיפ סעיף 47 לחוק העיקרי מסמיך את שר
 3 ו־4 המשפטים להסדיר את ימי הפגרה של
 בתי־משפט. הועלה ספק אמ סמכותו רחבה דיה להס

 דיר ימי פגרה של לשכת ההוצאה לפועל.

 התיקון המוצע בא להסיר ספק זה ולקבוע כי לשר
 המשפטים סמכות להסדיר בתקנות גם את ימי הפגרה
 של לשכת ההוצאה לפועל. בהזדמנות זו מוצע להחליף
 את המונח ״משרד ההוצאה לפועלי׳ ב״לשכת ההוצאה

 לפועל״.

י ד ג  ד

 פעיף 1 סעיף 26 לחוק העיקרי קובע לאמור:
 ״חלוקת התפקידים

 26. חלוקת הענינים בין שופטי בית־משפט
 שלום תיעשה לפי סדר שייקבע מזמן לזמן על־
 ידי השופט הראשי של בית־משפט השלום
 בהתייעצות עם השופטים של אותו בית־משפט.״

 בדו״ח הועדה לבדיקת המבנה והסמכויות של
 בתי המשפט שבראשות נשיא בית המשפט העליון
 השופט משה לנדוי (להלן — ועדת לנדוי) הוצע להש
 וות את סמכות הפיקוח של השופט הראשי בבית משפט
 השלום על חלוקת העבודה באזורו לסמכויות הפיקוח
 של נשיא בית המשפט המחוזי או הנשיא התורן בבית
 המשפט המחוזי, שאינה תלויה בהתייעצות עם השופ
 טים של אותו בית משפט. אשר על כן מוצע להפקיד
 את הסמכות לחלוקת ענינים בין השופטים בידי השופט
 הראשי לבדו, באשר הוא המסוגל להעריך את דרכי
 העבודה בכללותם בתוקף עמדתו המרכזית בבית המש
 פט ואחריותו המינהלית לפעולתו התקינה והיעילה של

 בית המשפט.

 ״ 2 הסעיף המוצע אף ןזוא בא ליישם המלצה
 המופיעה בדו״ח ועדת לנדוי. הועדה הצי

 ! ס״וז זזתשי״ז, עמי 148; התשמ׳׳א, עמי 84.
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 חוק השופסים (:תיקון מס׳ 7), התשמ״א- 1981

 1. בסעיף 17 לחוק השופטים, התשי״ג—11953 (להלן — החוק העיקרי), בסעיף תיקיו סעיף ל!
 קטן (ב), בסופו יבוא ״על אף האמור בסעיף קטן זה רשאי שופט בית משפט שלום לצאת
 לקיצבה אם הגיע לגיל חמישים לאחר שכיהן עשרים שנים, או אם הגיע לגיל חמישים

 וחמש לאחר שכיהן חמש עשרה שנים״.

 הוספת סעיפים
 17ב ו־דוג

 2. אהרי סעיף 17א, לחוק העיקרי יבוא:

 17ב. שופט שיצא לקיצבה או פרש לאחד שהתחיל בדיון, יהיה מוסמך
 לסיימו תוך שלושה חדשים מידם פרישתו או יציאתו לקיצבה.

 17ג. (א) ראה שר המשפטים צורך, מסיבות מינהליות, למנות אדם
 לכהונה בפועל,כשופט של בית משפט שלום או של בית משפט מחוזי,
 רשאי הוא למנות לכך, בהסכמת נ#יא בית המשפט העליון ובהסכמת

 המועמד, מי שהיה שופט ויצא לקיצבה, ובלבד שנתמלאו תנאים אלה:

 (1) הממונה הוא מבין השופטים לשעבר של בית משפט
 מערכאת גבוהה מזו שאליה הוא מתמנה;

 • (2) גילו של הממונה אינו עולה על שבעים וחמש.

 (ב) מינוי לפי סעיף זה יהיה לתקופה שאיבה עולה על שנה,
 ואולם ניתן לחזור ולעשותו מפעם לפעם לתקופה כאמור,

 ״סמכות ש ופס
 לשעבר יסיים דיון

 שופט עמית

ר כ ס י ה ר ב  ד

 הסעיף המוצע קובע כי שופט בית משפט שלום
 יהא רשאי לצאת לקיצבה לאחר עשרים שנות כהונה
 כשופט בית משפט שלום אם הגיע לגיל חמישים,
 ולאחר חמש־עשרה שנות כהונה אם הגיע לגיל חמי־

 שים וחמש.

 פעיף 1 סעיף 17(ב) לחוק העיקרי קובע כי שופט

 הועדה לבדיקת המבנה והסמכויות של בתי סעיף 2
 המשפט, בראשות •נשיא בית המשפט העל
 יון השזפט משה לנדוי, המליצה לקבוע לגבי שופט
 שפרש אי יצא לקיצבה הוראה דומה לזו הקבועה
 בסעיף 10(ג) לחוק העיקרי, המאפשרת לשופט שנת
 מנה לכהונה בפועל לסיים דיון שהתחיל בו בתקופת

 מינויו בפועל גס לאחר תום תקופת מינויו. ־־׳•׳

 הסעיף המוצע קובע, איפוא, הוראת דומה לגבי
 שופט שיצא לקיצבה או פרש לאחר שהתחיל בדיון. ־

 רשאי לצאת לקיצבה —
 (1) לאחר שכיהן עשרים שנים, אם הגיע לגיל

 ששים;
 (2) לאחר שכיהן חמש־עשרה שנים, אם הגיע

 לגיל ששים וחמש;
 (3) אם ביקש זאת ובקשתו אושרה על ידי

 ועדת המינויים.
 ועדת המינויים לשופטים דנה בנושא יציאה
 לקיצבה, של שופטי בית משפט שלום והגיעה. לכלל
 מסקנה כי שופט בית משפט שלום שכיהן בתפקידו
 תקופה ארוכה ולא מונה לשופט בית משפט מחוזי, זכאי
 לכך שתוקנה לו זכות ליציאה לקיצבה, במועד מוקדם

 מהמועד הקבוע לשופטים אחרים, אם רצונו בכך.

 1 ס״ח חתשי׳׳ג, עמ׳ 149¡ התשמ״א, עמי׳ 6.
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 (ג) מי שנתמנה לכהונה בפועל לפי סעיף זה ישא תואר ״שופט
 עמית״ לפי דרגת בית המשפט שאליו נתמנה, ובשבתו בדין יהיו סמכו

 יותיו בסמכויות שופט בית המשפט שאליו נתמנה.

 (ד) מינוי'לפי סעיף זה יפורסם ברשומות ומשפורסם אין עוררין
 עליו.

 (ה) שופט עמית ייקרא לישיבות בית המשפט לפי החלטה של
 הנשיא או השופט הראשי של בית המשפט שאליו נתמנה.

 (ו) שופט עמית שהחל בדיון יהיה מוסמך לסיימו תוך שלושה
 חדשים מתום תקופת מינויו.

 (ז) מי שנתמנה לשופט עמית לא יעשה פעולות שנתייחדו לעורך
 דין לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א—21961, כל עוד הוא מכהן

 בתפקידו.

 (ח) ועדת הכספים תקבע את התשלומים שישולמו לשופט עמית
 בעד שירותיו.

 (ט) הוראות סעיפים 13, 16, 19, 21—24 ו־26 יחולו על שופט
 עמית, בשינויים המחוייבים.״

ר . כ פ י ה ר ב  ד

 הנהגת שיטה זו בישראל תאפשר, בין השאר,
 לזרז דיונים במקום שחלים עיכובים, ולקיים דיונים

 בפגרה.

 לפי הסעיף המוצע ניתן יהא למנות שופט בדימוס,
 שגילו אינו עולה על 75, לשופט עמית לתקופה שלא
 תעלה על שנה בבית משפט בדרגה נמוכה מזו שבה
 כיהן. אם. יהא צורך בכך ביתן יהיה להאריך מפעם

 לפעם את הכהונה לתקופה נוספת,

 בתקופת המינוי ימלא שופט עמית תפקידי שיפוט
 לפי צרכי בית המשפט שאליו נתמנה ויקבל שכרו

 בהתאם לשירותים שנתן.

 שופט עמית לא יוכל לשמש כעורך־דין ולבצע
 פעולות שנתייחדו לפי חוק לשכת עורכי הדין.

_ ״ לנוכח העומס הכבד המוטל על בתי המש־ ״ ״ , ,i סעיף 
 פט, ובמגמה להחיש את הדיונים בבתי
 המשפט השונים, מוצע לנצל את כוח העבודה השיפוטי
 של שופטים שיצאו לגמלאות, על ידי זימון חלק מהם
 לתפקידי שיפוט מפעם לפעם, לפי הצורך ועל פי הח
 לטה של נשיא בית המשפט שאליו נתמנו, בתקופת

 מינוי שתהיה לפרק זמן מוגבל ומוגדר.
 נוהג זה של שימוש בשופטים בדימוס קיים גם
recorders באנגליה וגם בארה״ב. באנגליה מתמנים 
 כשופטים חלקיים המתפקדים ^•crown courts. כך
c r o w n s מתמנים שם ממלאי מקום של שופטים 
 courts ובבית המשפט הגבוה. אלה האחרונים מתמנים
 בעת הצורך ובאופן ארעי כדי להחיש עניבים. גם
 במרבית מדינות ארה״ב מקובל לקרוא שופט שפרש
 לגמלאות לשיפוט בהתאם לדרישות נשיא בית המשפט.

 2 סייח התשכ״א, עמי 187.
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