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 חוק זכרון השואה והגבורה — יד ושם, תשי״ג—1953 *

 1. מוקמת מה בירושלים רשות זכרו?, יד ושם —
 (1) לששת המיליונים מבני העם היהודי שהוכרעו בקדושת מעונים לטבח

 ולאבדון על ידי הנאצים ועוזריהם!
 (2) לבתי אב מבית יעקב שהושמדו ונחרבו על ידי הצורר!

 (3) לקהילות, לבתי כנסת, לתנועות ולארגונים, למוסדות ציבור׳ תרבות, חינוך,
 דת וחסד שנחרבו ונהרסו מתוך מזימת רשע למחות את שם ישראל ותרבותו

 מתחת השמים 5
 (4) לעוז רוחם של יהודים שמסרו את נפשם על עמם בקדושה ובמהרה!

 (5) לגבורתם של חיילים יהודים בצבאות, ושל לוחמי מחתרת בישובים וביע־
 רות שחרפו נפשם במערכות הקרב נגד הצורר הנאצי ועוזריו?

 (6) למסכת הגבורה של נצורי גיטאות ולוהמיהם שקמו והציתו אש המרד
 להצלת כבוד עמם ן

 (7) למאבקם הנשגב והמתמיד על מף האבדון של המוני בית ישראל על דמותם
 האנושית ותרבותם היהודית!

 (8) למאמצי ההעפלה של הנצורים׳ שלא פסקו, ולמסירותם ולגבורתם של
 אחים שנחלצו להצלת השרידים ולשחרודם׳

 (9) ולחסידי אומות העולם ששמו נפשם בכפם להצלת יהודים.

 2. תפקידו של יד ושם הוא לאסוף אל המולדת את זכרם של כל אלה מבני העם היהודי
 שנפלו ומסרו את נפשם׳ נלחמו ומרדו באויב הנאצי ובעוזריו ולהציב שם וזכר להם, לקהי־
 לות, לארגונים ולמוסדות שנחרבו בגלל השתייכותם לעם היהודי׳; ולמטרה זו יהא מוסמך —

t (1) להקים מפעלי זכרון ביזמתו ובהנהלתו 
 (2) לכנס, לחקור ולפרסם את כל העדות על השואה והגבורה ולהנחיל לעם

tאת לקחה 
 (3) להשריש בארץ ובעם כולו את היום שנקבע על ידי הכנסת כיום הזכרון

 לשואה ולגבורה ולטפח הווי של אחדות זכרון לגבוריה ולקרבנותיה ן
 (4) להעניק לבני העם היהודי שהושמדו ונפלו בימי השואה והמרי אזרחות־

i זכרון של מדינת ישראל, לאות היאספש אל עמם 
 (5) לאשר ולהדריך מפעלים העושים להנצחת זכרם של קרבנות השואה

 וגבוריה או לשתף פעולה עם מפעלים כאלה;
 (6) לייצג את ישראל במפעלים בינלאומיים שמטרתם הנצחת זכרם של קדבנות

 הנאצים וחללי המלחמה בהם ז
 (7) לעשות כל פעולה אחרת שתידרש לשם ביצוע תפקידו.

 3. יד ושם הוא גוף מואגד, זכאי להתקשר בחוזים, לרכוש ולהחזיק נכסים ולהוציאם
 מרשותו ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר.

P i n ת ט 953»; הצעת החוק נתפרסמה בהצעו ס ו ג ו א ג (19 ב ״ י ש ם ח׳ באלול ת ו  * נתקבל בכנסת בי
נ (25.3.53), עמי 170. ״ י ש סן ת י מ ט׳ בנ ו י  161 מ

נ, 28.8.1953 ׳ ׳ ״ז באלול תשי ם 132, י סי  מפר החו



 4. המוסדות המנהלים של יד ושם יהיו מועצה והנהלה.

 5. השתתפות אוצר המדינה בהקמתו ובהחזקתו של יד ושם תיקבע בתקציב המדינה.
 יד ושם יפעל על־פי תקציבו הוא, אשר ההכנסות לכיסויו יבואו מהשתתפות זו׳ ומהשתתפות
 חמרית של מוסדות וארגונים לאומיים וציבוריים, ממפעליו ושירותיו. מתשלומי חברים,
 מינויים ותומכים, מעזבונות, הקצבות ותרומות• וכן מכספים ואמצעים המריים אחרים שיגייס

 באישור הממשלה.

 6. חבר הממשלה שיוסמך על ידיה לבצע חוק זה (להלן — השר) יתקין, באישור הממ־
 שלה, את תקנון יד ושם ותקפו מיום פרסומו ברשומות.

 7. בתקנון ייקבעו —

 (1) הרכב המועצה׳ דרך הקמתה, סמכויותיה וסדרי כינוסה!

 (2) הרכב ההנהלה, דרך הקמתה, סמכויותיה ודרכי עבודתה!

 (3) הדרכים והסדרים לזימון ועידות וכינוסים!

 (4) תנאים לקבלת אזרחות־הזכרון וסדרי הענקתה 1

 (5) האמצעים לציון השתתפותם במערכות הקרב נגד הצורר הנאצי ועוזריו
 של חיילים ולוחמי מחתרת יהודים ונצורי גיטאות ו

 (6) סדרי הכנת התקציב ואישורו, והוראות בדבר המשק והנהלת הכספים:

 (7) הוראות אחרות שהשר יקבע כנחוצות לקיומו של יד ושם כרשות זכרון.

 8. , השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה.

ר ו נ י ן ד ו י צ ־ ן ת ב ר  מ ש ה ש
 שר החוץ שר החינוך והתרבות

 ממלא מקום ראש הממשלה

ק ב ן־ צ ב י ח צ  י
 נשיא המדינה

28.8.1953 , ג ״ ם 132, י״! באלו? חשי קי  ספר החו



 חוק לתיקון פקודת הטבק, תשי״ג—1953 *

 פקודת הטבק •י, תתוקן כך:
 (א) בכל מקום בפקודה שנאמר בו ״אקםייז״ קרי ״בלו״,-

 (ב) בסעיף 2 —
 (1) במקום הגדרת ״מנהל״ תבוא הגזירה זו:

 ״״מנהל״ פירושו — מנהל המכס והבלו״;
 (2) בסוף הגדרת ״טבק״ יווםפו מלים אלה:

 ״וכן זרעי טבק״.

 (ג) בסעיף 3׳ אחרי סעיף קטן(2) יווספו סעיפים קטנים אלה:
 ״(3) שר האוצר רשאי, בצו, לפטור מבלו׳ טבק מיוצר שהוא מיועד לתצרוכת
 חיילים או שוטרים או פקידי בתי סוהר׳ ונמסר לצבא־הגנה לישראל או לחיל
 המשטרה או לשירות בתי סוהר או למוסד שאושר על ידי שר האוצר כמוסד
 מיוחד להספקת מצרכים לחיילים, לשוטרים או לפקידי בתי סוהר, ולמשפחותיהם

 בלבד.
 (4) טבק מיוצר הפטור מתשלום בלו לפי סעיף קטן(3), לא יימסר לידי אדם
 שאינו חייל או שוטר או פקיד בתי סוהר, אלא אם שולם הבלו לפני המסירה.

 (5) בסעיף זה —
 ״חיל המשטרה״ פירושו כמשמעותו בפקודת המשטרה 2 ! ״שירות בתי הסוהר״

 פירושו כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר, 1946 3.״

 (ד) בסעיף 4 —
 (1) בסעיף קטן (1א)(ד), במקום המלים ״שלוש שנים״ יבואו המלים ״שתי

 שנים״.
 (2) במקום סעיף קטן(2א) יבוא סעיף קטן זה:

 ״(2א) המנהל רשאי להגביל ברשיון- בשעת נתינתו, את שטחה של כל
 חלקה שישתלו בה טבק׳ וכן רשאי הוא, בהסכמת המנהל הכללי של משרד

 החקלאות, לקבוע ברשיון את סוגו של הטבק שעל המגדל לשתול.״
 (ה) סעיף 10 יסומן כסעיף 10 (1) ואחריו יבואו סעיפים קטנים אלה:

 ״(2) על אף האמור בסעיף קטן (1) רשאי המנהל׳ לשם הגברת יצוא הטבק,
 להורות לכל מגדל, סוחר וחרשתן, למכור טבק שיימצא ברשותו, יין בכוח
 ובין בפועל, כולו או מקצתו, לכל אדם שיציין בהוראה, ובלבד והובטח למוכר

 תמורה הוגנת.
 (3) המנהל דשאי לקבוע מחירים לטבק.

 (4) נשקל הטבק וניתנה הרשאת העברה מתאימה, חייב המגדל והסוחר להודיע
 למנהל, תוך שלושים יום מתום תקופת ההרשאה, על כל כמות טבק שלא הועברה

 לתעודתה.״
 (0 בסעיפים 11 (1), 19 (2) ו־ 31 (7) יימחקו המלים ״ויהא בר חידוש״.
 (ז) בסעיף 35, במקום סעיפים קטנים (3) ו־(4) יבוא סעיף קטן זה:

 ״(3) נייר לסיגריות שהובא בניגוד לסעיף זה — יוחרם.״

ט 1953) ; הצעת החוס ודברי תסבר נתפרסם ו ס ו ג ו א ום ח׳ באלו? תש י״ נ ומן ב  נתקבל בכנסת בי
ם ב׳ בו.יטן תש י״ ג (18.3.53), עמי 164. ו י  בהצעות חוק 159 מ

, כרד בי, פרק קמ״א, עמי 1392. י  חוקי א״
, כרד בי, פרק קי״ב, עמי 1124. י  הוקי א״

ם 5.2.40, תוכי 1, עמ׳ 6. ו י  עייר מס׳ 1472 מ
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 (ח) בסעיף 36, במקום התנאי המגביל הראשון יבוא תנאי מגביל זה:
 ״בתנאי שאין להשתמש בזכות הכניסה והחיפוש לפי סעיף זה במקום המשמש

 למגורים בלבד, אלא אם ניתן צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך.״
 (ט) בסעיף 37, לאחר פסקה(ד) תיווסף פסקה זו:

 ״(ה) טבק מיוצר שנמסר בניגוד לסעיף 3 (4).״
 (י) בסעיף 38> במקום סעיף קטן(2) יבואו סעיפים קטנים אלה:

 ״(2) מי שנמצא ברשותו טבק מוברח, דינו — קנם חמש עשרה לירות לכל
 קילוגרם או חלק מקילוגרם, או פי שלושה מסכום הבלו המשתלם עליו׳ הכל
 לפי הסכום הגדול יותר, ואם אותו אדם כבר הורשע פעם על אותה עבירה —

 קנס כאמור או מאסר ששה חדשים או שני הענשים כאחד.
 (2א) (א) פקיד מכם וכל שוטר רשאי לתפוס כל אמצעי הובלה ששימש ליבוא
 של טבק מוברח, לסילוקו או להובלתו, ובלבד שלא יתפוס אמצעי הובלה
 שנפחו הרשום עולה על 250 טון! אך רשאי הוא לעצור אמצעי הובלה

 כאמור על פי הוראה מאת המנהל.
 (ב) אמצעי הובלה שנתפס כאמור, רשאי בית המשפט לצוות על החרמתו.

 (ג) אמצעי הובלה שנפחו הרשום עולה על 250 טון ונעצר כאמור׳ דין
 בעליו — קנם עשרת אלפים לירות׳ ועם תשלום הקנס׳ או מתן ערבות

 לתשלומו, יוחזר לבעליו.
 (ד) היה אמצעי הובלה שנתפס לפי פסקה (א) בעל חיים, רשאי המנהל

 להורות על מכירתו במחיר שיקבע.
 (ה) אמצעי הובלה שנתפס לפי סעיף קטן זה ותוך שלושה חדשים מיום
 תפיסתו לא הוגשה לבית המשפט תביעה פלילית ולא תביעה להחרמתו,
 או שהוגשה תביעה כזו, אך בית המשפט לא ציווה על החרמת אמצעי

 ההובלה — יוחזר לבעליו• ואם נמכר — תשולם לו התמורה.״
 (יא) אחדי סעיף 38 יווםף סעיף זה:

ט 38א. כל שהוחרם לפי פקודה זו ייעשה בו כפי שיורה המנהל.״ י ר ב  יי ד
חרמו  שהו

 (יב) בסעיף 39 —
 (1) בסעיף קטן (1), לאחר פסקה (ז) תיווסף פסקה זו:

 ״(ח) המוסר טבק מיוצר בניגוד להוראות סעיף 3 (4) או המקבלו כאמור,-״
 (2) בסעיף קטן(4), במקום המלים ״חמישים פונט״ יבואו המלים ״אלף לידות

 והחרמת הטבק.״
 (יג) לאחר סעיף 47 יווסף סעיף זה:

 47א. המנהל רשאי להעביר לאחר את סמכויותיו לפי פקודה זו, כולן או
 מקצתן, אם דרך כלל ואם לענין מסרים או לאישור מסרים•״

 ״די

 ״העברת
ת ו י ו  סמכ

 2. פעולה שנעשתה לפני תחילת תקפו של חוק זה׳ ושהיתה נעשית כדין אילו היה חוק אישור פעולות
 זה בר תוקף׳ רואים אותה כאילו נעשתה כדין.

ל ו כ ש י א ו ת ל ר ה ש ש  מ
 שר החוץ שר האוצר

 ממלא מקום ראש הממשלה
י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י

 נשיא המדינה

147 28.8.1953 , ג ״  בפר החוקים 132, י״ז באלול תשי



5  מספר 3

 חיק הגנת הדייר (בנינים חדשים), תשי׳״ג—1953 *

 פירושים 1. בחוק זה —

 ״פקודת הדירות״ פירושו — פקודת הגבלת שכר דירה (דירות), 1940 !.
.  ״פקודת בתי עסק״ פירושו — פקודת ההגבלות על שכר דירה (בתי עסק), 21941

.  ״תקנות ההגנה״ פירושו — תקנות ההגונה (תיקון) (מסי 13), 1943 3

ם 2. מושכר הנמצא בבנין או בתוספת בנין שבנייתם הושלמה לאחר יום י״ד בטבת תשי״ג י נ י נ  ב

 (1 בינואר 1953) והושכר לראשונה אחרי תחילת תקפו של חוק זה, והדברים האלה פורשו
 בחוזה שבירותו — לא יחולו עליו הוראות פקודת הדירות, פקודת בתי עסק והוראות תקנות

 ההגנה. המש שנים מיום השכרתו לראשונה.

8 3. בנינים לבתי חרושת או לבתי מלאכה, שהוקמו על ידי מפעל מאושר כמשמעותו

ש  י : י . נ  ג

 של מפעלים

הושבת לראשונה אחרי תחילת תקפו של חוק ם בחוק לעידוד השקעות הון, תש״י—1950 >׳׳ ו שרי  מאו

 זה, והדברים האלה פורשו בחוזה שביתתם — לא יחולו, עליהם הוראות פקודת הדירות,
 פקודת בתי עסק והוראות תקנות ההגנה.

ת 4. דייר ששילם בשכירות של מושכר שחלים עליו הסעיפים 2 או 3 סכום ניכר מהש־ י ב ע  ה
ת יו , ו י ו כ  ו

ר קעות תבניה, יהיה רשאי, תוך תקופה המסתיימת שנה אחת לפני תום חוזה השכירות, י י  של ד

וגדת לכך שבחוזה ף כל הוראה מנ  להעביד את זכויותיו בשכירות, לדייר מתאים׳ על א
 השכירות׳ ובלבד שבהעברת הזכויות בשכירות של בית עסק לא יהיה הדייר החדש רשאי

 להשתמש בבית העסק אלא למטרות שלהן שימש לפני ההעברה.
 פטור מרישום 5. מושכר שחלים עליו הסעיפים 2 או 3 ושהושכר לתקופה המסתיימת לא יאוחר מחמש

רות זה שכי  חו

 שנים וחודש אחד מיום השכרתו לראשונה׳ לא יראו את השכירות כהעברת קרקע המעונה
. 5 ת ו ע ק ר  רישום בספרי האחוזה, על אף האמור בפקודת העברת ק

 ^*י״ת 6. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
 לביצועו.

ן ז ו ס ר ח נ ה ש ר ת פ ש  מ
 שר החוץ שר המשפטים

 ממלא מקום ראש הממשלה

ק ב ן־ צ ב י ח צ  י
 נשיא המדינה

מ 10133) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו ה ו נ ו א ג (19 ג ״ ם ח׳ באלול תשי ו  * נתקבל בכנסת בי
ג (14.6.53), עמי 219. ״ י ש ז ת ם א׳ בתמו ו י  בהצעות חוק 167 מ

ם 20.12.40, תום׳ 1, עכו׳ 230. ו י  1 ע״ר מס׳ 1065 מ

ם 31.3,41, תוש׳ 1, עמי 15. ו י  2 עייר מם׳ 1086 מ

ם 0.9.43, תוס׳ 2, עמ׳ 633. ו י  3 ע״ד מם׳ 1288 מ

י (6.4.60), עמי 129. ״ט בנים! תש״ ם י ו י  * ספר החוקים 41 מ
רד ב׳, פרק פ״א, עמי 855. , י י  5 חוק א״
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 מספר 54

 חוק השופטים, תשי״ג—1953 *

 מבוא
 1. חוק זה דן בשופטים של —

 (1) בית המשפט העליון(

 (2) בתי המשפט המחוזיים!

 (3) בתי משפט השלום.

 פרק ראשון: כשירות
ם של ת ו ר י ה  2. אלה כשרים להתמנות שופטי בית המשפט העליון! י
ת י פטי ב  , שו

״ י ל ע ט ה פ ש מ  (1) מי שכיהן במשך תקופה של חמש שנים כשופט בית משפט מחוזי. ה

 (2) מי שרשום, ומי שזכאי להיות רשום, בפנקס עורכי הדין בישראל, ועסק,
 ברציפות או לסירוגין, לא פחות מעשר שנים — מהן לפחות המש שנים בארץ _

 באחד או באחדים מן הדברים האלה:

 (א) עריכת דין «

נת ישראל או בשירות  (ב) שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדי
 אחר אשד שר המשפטים אישרם בתקנות לצורך סעיף זה;

 (ג) הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט אשר שר
 המשפטים אישרם בתקנות לצורך סעיף זה.

 (3) משפטאי מובהק.

 3. אלה כשרים להתמנות שופטי בית משפט מחוזי• כשירותם
 (1) מי שכיהן במשך תקופה של ארבע שנים כשופט שלום.

י« ח  (2) מי שרשום׳ ומי שזכאי להיות רשום׳ בפנקס עורכי הדין בישראל, ועסק, ט
 ברציפות או לסירוגין׳ לא פחות משש שנים — מהן לפחות שלוש שנים

 בארץ — באחד או באחדים מן הדברים המנויים בסעיף 2 (2).

רותם  4. אלה כשרים להתמנות שופטי בית משפט שלום: כשי
י ט פ י ט י ל  מי שרשום, ומי שזכאי להיות רשום, בפנקס עורכי הדין בישראל, ועסק׳ ברציפות ש

 או לסירוגין׳ לא פחות משלוש שנים — מהן לפחות שנה אחת בארץ — באחד או באחדים
 מן הדברים המנויים בסעיף 2 (2).

י : מינו י נ ק ש ר  פ

י ו נ י מ ו ה ר  5. השופטים יתמנו על ידי נשיא המדינה לפי הצעת ועדת מינויים שתובא׳ לפני הנשיא ד
 על ידי שר המשפטים.

 6. (א) ועדת המינויים (להלן — הועדה) תהיה של תשעה חברים: הרכב ועדת
 שלושה שופטים שהם נשיא בית המשפט העליון ושני שופטים של בית המשפט

 העליון שייבחרו על ידי חבר שופטיו לתקופה של שלוש שנים ז

י ט פ ו  של ש
ת משפט י  ב

ט 1953) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו ס ו ג ו א ג (20 ב ״ ם ט׳ באלול תשי ו  * נתקבל בכנסת בי
נ (22.12.52), עט׳ 90. ״ י ש ם ד׳ בטבת ת ו י  בהצעות חוק 148 מ
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ל ידיד,.  שני חברי הממשלה שהם שד המשפטים ויחבר הממשלה שייבחר ע
 שני חברי הכנסת שייבחרו על ידיה בבחירה חשאית ויכהנו כל עוד הם חברי הכנסת,

 ואם תמה כהונת הכנסת — עד שתבחר הכנסת החדשה חברים אחרים במקומם!

 שני עורכי דין העובדים במקצועם שייבחרו על ידי מועצת הסתדרות עורכי הדין
 בישראל לתקופה של שלוש שנים « בחירתם טעונה אישור שר המשפטים. אם יתקבל חוק
 להקמת לשכת פרקליטים שתארגן את מקצוע עריכת הדין, ייבחרו שני עורכי הדין על ידי

 לשכת הפרקליטים ללא צורך באישור שר המשפטים.

 (ב) הרכב הועדה יפורסם ברשומות.
 (ג) שר המשפטים ישמש יושב ראש הועדה.

 (ד) הועדה תוכל לפעול אף אם פחת מספר חבריה, כל עוד לא פחת מששה.

 7. (א) ראה שר המשפטים שיש למנות שופט, יודיע על כך ברשומות ויכנס את הועדה.
 (ב) אלה רשאים להציע מועמדים:

 שר המשפטים!
 נשיא בית המשפט העליון«
 שלושה חברי הועדה כאחד.

 (ג) הצעת הועדה על מינויו של שופט תהיה על דעת רוב חבריה שהשתתפו בהצ־
 בעה, אולם הצעת הועדה על מינויו של משמטאי מובהק לא תהיה אלא על דעת שלושה

 רבעים ממספר חבריה שהשתתפו בהצבעה.

 (ד) שאר סדרי דיוניה ועבודתה של הועדה ייקבעו על ידיה.

 8. (א) נשיא בית המשפט העליון וממלא מקומו הקבוע יתמנו על פי הוראות סעיף 5
 מקרב שופטי בית המשפט העליון.

 (ב) נבצר מנשיא בית המשפט העליון ומממלא מקומו הקבוע למלא תפקידם, יכהן
 כממלא מקום הותיק שכשופטי בית המשפט העליון׳ ומבין בעלי ותק שווה — הקשיש שבהם.

 9. נשיאים ונשיאים תורנים של בתי משפט מחוזיים ושופטי שלום ראשיים יתמנו על
 ידי שר המשפטים בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון. איש איש מקרב השופטים של

 בתי המשפט שבדרגה הנידונה.

 10. (א) שר המשפטים רשאי למנות לכהונה בפועל — בהסכמת המועמד ובהתייעצות
 עם נשיא בית המשפט העליון —

 (1) שופט בית המשפט העליון — כנשיא או כשופט של בית משפט מחוזי,

 (2) שופט בית משפט מחוזי — כשופט בית המשפט העליון׳ כנשיא בית משפט
 מחוזי, כשופט שלום ראשי או כשופט שלום;

 (3) שופט שלום — כשופט בית משפט מחוזי אי כשופט שלום ראשי.

 (ב) כהונה בפועל לפי סעיף זה, ברציפות או לסירוגין׳ לא תהיה יותר משנה אחת
 מתוך תקופה של שלוש שנים.

 (ג) שופט שנתמנה לכהונה בפועל והתחיל בדיון יהיה מוסמך לסיימו גם לאחר
 תום תקופת מינויו.

דת  שדרי עבו
 הועדה

 נשיא
ת המשפט . י  ב

ן וממלאי ו י  העל
מו  מקו

י א י ש  נ
 בתי משפט

 מחוזיים ובו׳

 מינויים
 לכהונה
 בפועל

28.8.1053 , ג ״  150 מפר החוקים 132, י׳׳ז באלול תשי



 הצהרת
ם י נ ו  אמ

 כוחו של
י ו נ  מי

י תלותם  א
ם מטי  של שו

 סדרי מ י נהל

פת  תקו
נתם  כהו

ם י פט  של שו

ת  התפטרו

רת  משכו
ם מי  ותשלו

 ארורים

ד חו י  י
ה נ  הכהו

פט  העברת שו
 למקום אחר

 11. מי שנתמנה שופט חייב, בטרם ישב בדין, להצהיר בפני נשיא המדינה הצהרה זו:
 ״אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, לשפוט את העם משפט צדק,

 לא להטות משפט ולא להכיר פנים״.

 12. שופט שמינויו פורסם ברשומות׳ אין עוררין על מינויו.

 פרק שלישי: כהונה ומעמד

 13. אין על שופט מדות בעניני שפיטה זולת מרותו של החוק.

 14. שר המשפטים יקבע את סדרי המינהל של בתי המשפט וימנה על ביצועם אחד
 השופטים שיהיה אחראי בפניו.

 15. שופט יכהן מיום שהצהיר אמונים, וכהונתו לא תיפסק אלא במותו, בהתפטרותו,
 בפרישתו לקצבה׳ או בהעברתו מן הכהונה על פי חוק זה.

 16. שופט רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הגשת כתב התפטרות לשר המשפטים!
 כהונתו תיפסק כתום שלושה חדשים מהגשת כתב ההתפטרות, אם לא הסכים שר המשפטים

 למועד קצר יותר.

 17. (א) גיל הקצבה של שופט הוא שבעים שנה.
 (ב) שופט יפרוש לקצבה לפני גיל זה —

 (1) אם ביקש זאת בדרך שתיקבע בתקנות! או
 (2) אם החליטה ועדת המינויים, על יסוד חוות דעת רפואית, שמחמת מצב

 בריאותו נבצר ממנו למלא תפקידו.

 18. משכורתו של שופט והתשלומים האחרים שישולמו לו׳ בתקופת כהונתו או אחריה,
 לרבות אלה שישולמו לתלויים בו לאחר מותו, ייקבעו על ידי החלטת הכנסת׳ והיא רשאית

 להסמיך לכך את ועדת הכספים! החלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

 19. שופט לא יהיה חבר בכנסת או במועצה של רשות מקומית, אולם רשאי הוא,
 בהסכמתו ובהסכמת שר המשפטים, למלא באורח זמני תפקיד אחר מטעם המדינה׳ או למלא
 תפקיד ציבורי אחר, אם לדעתם ולדעת נשיא בית המשפט העליון אין הדבר פוגע במעמדו

 כשופט.

 20. ראד, שר המשפטים צורך, מסיבות מינהליות, להעביר שופט דרך קבע לבית משפט
 שבמקום אחר, יקבל תחילה את הסכמת נשיא בית המשפט העליון לאותה העברה.

ו י ת ד י  ב
י  משמעת

 פרק רביעי: שיפוט משמעתי

 21. (א< כל שופט יהיה נתון לשיפוטו של בית דין משמעתי (להלן — בית הדין).
 (ב) בית הדין יהיה של חמישה ובהם שלושה שופטי בית המשפט העליון, או של
 שלושה ובהם שני שופטי בית המשפטי העליון, הכל כפי שנשיא בית המשפט העליון יקבע

 לכל $ניו.
 (ג) חברי בית הדין יתמנו לכל ענין על ידי חבר שופטי בית המשפט העליון.

 (ד) אב בית הדין יהיה נשיא בית המשפט העליון, או ממלא מקומו הקבוע, או
 הותיק שבין שאר שופטי בית המשפט העליון׳ הכל לפי ההרכב, ומבין בעלי ותק שווה —

 הקשיש שבהם.
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 שר המשפטים רשאי להגיש לבית הדין קובלנה על שופט על יסוד אחד מאלה:

 (1) השופט נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו;
 (2) השופט התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של שופט בישראל!

 (3) השופט הורשע על עבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון ז
 (4) ועדת המינויים מצאה שהשופט השיג את מינויו שלא כדין.

 שר המשפטים דשאי להיות מיוצג לפני בית הדין על ידי בא כוחו.
 בבירור הקובלנה יהיו לבית הדין כל הסמכויות שיש לבית משפט מחוזי בענין

 בית הדין יביא את מסקנותיו, לזכות או לחובה• לפני שר המשפטים.
 מצא בית הדין שאין השופט ראוי להמשיך בתפקידו, יביא שר המשפטים את

 ית הדין לפני נשיא המדינה, והנשיא יעביר את השופט מכהונתו.

 הוגשה על שופט קובלנה לפי פרק זה או הוגשה נגדו תביעה פלילית, רשאי
 המשפט העליון להשעות את השופט לתקופה כפי שימצא לנכון.

 בית הדין רשאי, על פי בקשת השופט, לבטל את השעייתו.

 .ככ (א)

 מלילי.

.23 

 מסקנו

.24 
 נשיא

 שוב5נה
 על שופט

ת ו  מפסג
; ! י ד ת ה י  ב

פט  העברת שו
 מו הכהוגה

 דומע״ ת
פט  שו

 מרק המישי: הוראות שונות
 25. הודעה על מינויו של שופט ועל גמר כהונתו של שופט תפורסם ברשומות.

 26. לא תוגש תביעה פלילית גגד שופט אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה ולפני
 בית משפם מהוזי בהרכב שלושה שופטים.

 27. מי שכיהן כשופט ערב תחילת תקפו של חוק זה —
 (א) רואים אותו כאילו נתמנה על פי חוק זה!

 וב) יצהיר אמונים לפי סעיף 11 תוך שגי חדשים מיום תחילת תקפו של חוק זה 1
 הוראה זו לא תחול על שופטי בית המשפט העליון שהצהירו במעמד פתיחת בית משפט

 זה בשנת תש״ח.

 28. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו׳ לרבות
 תקוות לסדרי הדין בבית הדין המשמעתי.

 29. (א) בטלים —
!  (1) הסעיפים 14 ד־15 לפקודת בתי המשפט, 1940 1

 (2) סעיף 1 (ג) לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר)׳ תש״ח-־1948 ?
 (ל) החוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה, שופטי המדינה
 ומבקר המדינה, תשי״א—1950 •י לא יחול זיל משכורתם של שופטים שחוק זה דן בהם•

 30. תקפו של חוק זה הוא מיומ קבלתו בכנסת.

 פרסום
 ברשומות

עה  תבי
ת י ל י ל  פ

פט ד שו ג  נ

 הוראות מעבר

 ביצוע ותסנות

 ביטולים

ת חוקו* ל י ח  ת

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שד המשפטים

ת ר ה ש ש  מ
 שד החוץ

 ממלא מקום ראש הממשלה
י ב ־ צ ן ק ב ח צ  י

 נשיא המדינה

ם 25.7.40, תום׳ 1, עמי 115. ו י  1 ע״ר מם׳ 1032 מ

ם כ׳׳ג בםיון תש״ח (30.6.48), תום׳ אי, עט׳ 17. ו י  2 ע״ר מם׳ 7 מ

ם כ״ח בכסלו תש י ״א (7.12.50), עמ׳ 10. ו י  3 ספר החוסים 62 מ
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 מספד 55

 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעתיחירום לתיקון תקנות ההגנה
(מס׳ 2), תשי״ג—1953 *  (כספים)

 1. תקפן של תקנות־שעת־חירום לתיקון תקנות ההגנה (כספים), תשי״א—1951 *,
 מוארך בזה עד יום כ״ה בטבת תשי״ד (31 בדצמבר 1953).

 2. תקפו של חוק זה הוא מיום כ׳ באלול תשי״ג(31 באוגוסט 1953).

 הארכת חוסו*

לת תוק1* י  תח

ל ו כ ש י א ו ת ל ר ה ש ש  מ
 שר החוץ שר האוצר

 ממלא מקום ראש הממשלה

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 מספר 56
 חוק להארכת תקפן של תקנות״שעת־חירום (תשלומי חובה)(תיקון),

 תשייג—1953 ״*

׳ מוארך בזד, הארכת תוסר  1, .תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה) (תיקון), תשי״ג—1953 2
ד יום כ׳ באדר ב׳ תשי״ד (31 במרס 1954).  ע

ל ו כ ש י א ו ת ל ר ה ש ש  מ
 שר החוץ שר האוצר

 ממלא מקום ראש הממשלה

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 תיקון טעות

 בספר החוקים 130 מיום כ״ ו באב תשי״ג (7.8.53), עמ׳ 130, בסעיף 1 (ב) לחוק
 לתיקון פקודת הנמלים, תשי״ג—1953, במקום — ״14 ר״ צ״ל — ״14 ה״ ובמקום — ״14 ה״

 שליד כותרת השוליים ״עריקה מאניה ואי הצטרפות אליה״, צ״ ל — ״14 ו״.

דברי השגר נתפרסמו ט 1953); הצעת החוק ו ס ו ג ו א ״ נ (20 ב י מ ׳ באלול ת ם ט ו י  * נתקבל בכנסת ב
ג (31.7.53), עמי 278. ״ י ש ם י׳׳ט באב ת ו י ת חוק 175 מ  בהצעו
ב (7.7.52), עמ׳ 256. ״ ז תשי ״ד בתמו ם י ו י  1 ספר החוקים 101 מ

דברי חסבר נתפרסמו ט 1953); הצעת החוק ו ס ו ג ו א נ (20 ב ״ י ש ם ט׳ באלול ת ו  m נתקבל בכנסת בי

ם כ״ח באב תש י״ נ (9.8.53), עמ׳ 282. ו י ת חוק 176 מ  בהצעו
ג (21.7.53), עמ׳ 1252. ״ י ש ם ט׳ באב ת ו י ות 376 מ  קוב•{ התקנ

ג, 28.8.1953 153 ׳ ׳ ז באלול תשי ״  ספר החוקים 132, י



 המחיר 80 פרוטה הודפס ע״י המדפים הממשלתי


