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תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 
הערת מראי המקום בספר   
)בהערה( 3 החוקים 

5 בית הדין לעבודה   .1

 5 שופטים ונציגי ציבור   .2

5 הכשירות להיות שופטים   .3

5 3א. סייג למינוי שופט 

5 מינוי שופטים    .4

5 נשיא בית הדין הארצי וסגנו    .5

6 נשיא בית הדין האזורי וסגנו    .6

6 שופט בפועל    .7

6א 7א. שופט עמית 

7 מעמדו של שופט בית הדין    .8

)ייחוד הכהונה - בטל; אך ראה     .9
7 בסעיף 8)א( לחוק( 

7 מינוי נציגי ציבור    .10

8 תקופת כהונה של נציגי צבור    .11

11א. תקנות לעניין מינוי נציגי ציבור 
8 וכהונתם 

9 פרסום מנוי    .12

9 התפטרות נציג צבור    .13

9 סיום משפטים    .14

בירור תלונות נגד נציגי ציבור והטלת   .15
9 אמצעי משמעת   

15א. העברה או השעיה מכהונה של נציג 
10 ציבור 

10 אי-תלות של נציגי צבור    .16

11 16א. ועדה מייעצת לעניין נציגי ציבור 

11 מינוי רשם    .17

11 הרכב בית דין אזורי    .18
)בסעיף 18)ד( ובתוספת הרביעית קבועות   

הסמכויות הנתונות לשופט לבדו במסגרת 
ההרכב(.

13 מותב בית הדין האזורי    .19

13 הרכב בית הדין הארצי    .20

15 מותב בית הדין הארצי   .21

15 העדר נציג צבור   .22

15 מקום מושב ואיזור שיפוט   .23
צו הקמת בתי דין     
)בהערה לסעיף 23( 15   אזוריים  

סעיפים 34 ו- 36 לחוק בתי     
)בהערה לסעיף 23( 16   המשפט  

16 24. סמכות בית דין אזורי  

19 סמכות בית הדין הארצי    .25

20 26. ערעור לפני בית הדין הארצי  

21 27. סמכויות הרשם  
הגדלת סכום התובענות שבסמכות     
)בהערה לסעיף 27)ב(( 21   הרשם  

הוראות מחוק בתי המשפט בנוגע   
לסמכויות רשמים )סע' 86 ואילך, כמפורט 
24 שם( 

תקנות בדבר סמכויות שניתן    
27   להעבירן לרשם  

28 28. בוררות  

28 29. סמכות למתן סעד  

28 זכות התערבות בהליכים    .30

30 דיון מהיר   .31
קביעת סכום התביעה בדיון מהיר -   

30 תקנות 

33 ראיות    .32

33 סדרי דין   .33

33 ייצוג    .34

33 פטור ממס בולים    .35

33 החלטת בית הדין    .36

33 הוצאה לפועל    .37
34 בזיון בית הדין   .38
34 סעיפים מפקודת בזיון בית המשפט    
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המשך תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

)המשך בעמוד 3(1
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35 תחולת הוראות חוק בתי משפט    .39
סעיפים מחוק בתי המשפט )לענין   

רשמים, ראה בעמ' 24 לעיל(:

35 פומביות הדיון    .68

38 68א. ניהול פרוטוקול 

38 . הקלטת דיון  68ב 

38א הרחקה מבית המשפט   .69

38א איסור פרסומים   .70

41 70א. בקשה בעניין פרסום שם חשוד 

70ב. צדדים לבקשה בעניין פרסום   
41 שם חשוד 

42 70ג. בקשה לביטול איסור פרסום  

42 70ד. ערעור על החלטה בעניין פרסום 

42 70ה. תקנות לעניין איסור פרסום 

43 מניעת פגיעה בהליך פלילי   .71

43 איסור הפרעה   .72

44 כפיית ציות ועונש בשל אי ציות   .73

44 73א. צו הבאה 

45 73ב. עיון חוזר וערר 

45 סופיותן של החלטות   .74

45 סמכות כללית לתת סעד   .75

45 סמכות נגררת   .76

46 סמכות אזרחית נגררת לפלילית   .77

46 77א. טענת פסלות 

48 העברת ענין למקום אחר   .78

78א. העברת הליכים אזרחיים והליכים 
49 בעבירות תעבורה למקום אחר 

49 סעד בשל חוסר סמכות   .79

50 79א. פשרה 

50 79ב. בוררות 

50 79ג.  גישור 

51 79ד. תקנות לענין בוררות ופישור 

52 בית משפט שנחלקו בו הדעות   .80

52 תיקון טעות בפסק דין   .81

53 סדרי מינהל   .82

53 82א. מחלקה לניתוב תיקים 

10.15.4 התקנות בדבר פישור    

53 39א. טענת פסלות 
10.15.2 תקנות סדר הדין בטענת פסלות   

54 39ב. משמר בתי המשפט 

54 תחילה    .40

54 הוראות מעבר    .41

54 דין המדינה    .42

54 ביצוע ותקנות    .43
55 תקנות סדרי דין במצב חירום מיוחד   

55 תקנות בדבר פגרות   

56א תקנות בדבר תשלום לנציגי ציבור   

57 תוספת ראשונה )סעיף 24)א()5((    

57 תוספת שניה )סעיף 24)ב((    

תוספת שלישית )סעיפים 18)ב()1( ו-)ה(   
60 ו-20)א1()1((  

תוספת רביעית )סעיפים 18)ד( ו-)ו(   
61 ו-20)ב(( 

64 תוספת חמישית )סעיף 27)ב()1( ו-)ב3((   
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