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חוק הכנסת )מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של 
הכנסת השבע עשרה(, התשס"ח-2008*

הוראה מיוחדת 
 לתקופת כהונתה

 של הכנסת
השבע עשרה

על אף הוראות סעיף 10 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994  1, מיום תחילתו של חוק זה ועד 1 
תום תקופת כהונתה של הכנסת השבע עשרה, מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת לא 

יעלה על שמונה 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א                  
                      ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד     
יושבת ראש הכנסת    

חוק בתי המשפט )תיקון מס' 52(, התשס"ח-2008*

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 26)4(, 1 תיקון סעיף 26
אחרי "בית משפט שלום" יבוא "למעט בערעור כאמור בסעיף 37)ב()9( ו–)10(" 

בסעיף 37 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 37

)1( בסעיף קטן )א()2(, במקום הסיפה החל במילים "ובתי דין" יבוא "שלום";

)2( בסעיף קטן )ב( - 

)א( ברישה, במקום "הוראה אחרת לעניין מסוים" יבוא "לעניין מסוים, כי יידון 
בשלושה:";

)ב( אחרי פסקה )8( יבוא:

")9( ערעורים על פסקי דין של בתי משפט שלום בדן יחיד בתביעות 
שסכומן או ששווי נושאן, ביום הגשת התובענה, אינו עולה על 300,000 
שקלים חדשים, והוא אף אם עלה הסכום או השווי לאחר מכן מחמת 
למעט  דין,  עורך  טרחת  ושכר  משפט  הוצאות  ריבית,  הצמדה,  שערוך, 

בתביעות כמפורט להלן:

או  לשיפוי  תביעות  או  גוף  נזקי  בשל  לפיצויים  )א( תביעות 
לפיצוי על תשלומי פנסיה, תגמולים וכל הוצאה אחרת ששולמו 
או שישולמו בשל נזקי גוף, לרבות תביעות שעילתן בחוק פיצויים 

לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 2;

המשפט  בית  בחוק  כמשמעותם  משפחה  בענייני  )ב( תביעות 
לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 3;

התקבל בכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"ח )21 ביולי 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הממשלה - 341, מיום כ"ו בחשוון התשס"ח )7 בנובמבר 2007(, עמ' 212 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשס"ח, עמ' 664   1

ס"ח התשל"ה, עמ' 234   2

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393   3

התקבל בכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"ח )21 ביולי 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 224, מיום ו' בתמוז התשס"ח )9 ביולי 2008(, עמ' 384 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140   1
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)ג( תביעות כאמור בסעיף 51)א()3(;

)10( ערעורים על פסקי דין של בתי דין מינהליים כהגדרתם בחוק בתי 
דין מינהליים, התשנ"ב-1992 4, זולת אם נקבע אחרת בחוק;

אחרות,  ביניים  ולהחלטות  זמניים  לצווים  ביניים,  לצווי  )11( בקשות 
במסגרת ערעורים "

בסעיף 41 לחוק העיקרי - 3 תיקון סעיף 41

)ב(, בסופו יבוא "רשות כאמור בסעיף קטן זה לגבי החלטה אחרת  )1( בסעיף קטן 
תינתן אם שוכנע בית המשפט כי אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על 
פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים 
או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש, או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך 

שגויה ";

)2( אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

")ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא תינתן רשות כאמור בסוגי החלטות ששר 
המשפטים קבע, בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; נקבע סוג 

החלטה בצו כאמור, יחול הצו על החלטה שהתקבלה לאחר תחילתו "

בסעיף 52 לחוק העיקרי -4 תיקון סעיף 52

)ב(, בסופו יבוא "רשות כאמור בסעיף קטן זה לגבי החלטה אחרת  )1( בסעיף קטן 
תינתן אם שוכנע בית המשפט כי אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על 
פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים 
או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש, או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך 

שגויה ";

)2( אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

")ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא תינתן רשות כאמור בסוגי החלטות ששר 
המשפטים קבע, בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; נקבע סוג 

החלטה בצו כאמור, יחול הצו על החלטה שהתקבלה לאחר תחילתו "  

בסעיף 96 לחוק העיקרי - 5 תיקון סעיף 96

)1( בסעיף קטן )ג(, במקום "סעיף קטן )ב(" יבוא "סעיף קטן )ב(, למעט בסוגי החלטות 
שנקבעו בצו לפי הוראות סעיף 52)ג(," ובמקום "מאת בית משפט השלום" יבוא "בגוף 

ההחלטה";

)2( בסעיף קטן )ד(, אחרי "בערעור" יבוא "לפי סעיפים קטנים )ב( או )ג( על החלטה אחרת 
של רשם, למעט בסוגי החלטות שנקבעו בצו לפי הוראות סעיפים 41)ג( או 52)ג(," 

תיקון חוק שירות 
 המדינה )משמעת( 

- מס' 12 

בחוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963  5, בסעיף 43 - 6  

)1( בסעיף קטן )א(, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית המשפט המחוזי שבאזור 
שיפוטו מצוי מקום מושבו של בית הדין"; 

)2( בסעיף קטן )ב(, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית המשפט המחוזי כאמור 
בסעיף קטן )א("   

תיקון פקודת בתי 
הסוהר - מס' 37

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971  6, בסעיף 62ג, אחרי "מבית המשפט" 7  
יבוא "בגוף ההחלטה"  

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90   4

ס"ח התשכ"ג , עמ' 50; התשס"ז, עמ' 434   5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; התשס"ח, עמ' 608   6

)ג( תביעות כאמור בסעיף 51)א()3(;

)10( ערעורים על פסקי דין של בתי דין מינהליים כהגדרתם בחוק בתי 
דין מינהליים, התשנ"ב-1992 4, זולת אם נקבע אחרת בחוק;

אחרות,  ביניים  ולהחלטות  זמניים  לצווים  ביניים,  לצווי  )11( בקשות 
במסגרת ערעורים "

תיקון סעיף 41בסעיף 41 לחוק העיקרי - 3 

)ב(, בסופו יבוא "רשות כאמור בסעיף קטן זה לגבי החלטה אחרת  )1( בסעיף קטן 
תינתן אם שוכנע בית המשפט כי אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על 
פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים 
או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש, או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך 

שגויה ";

)2( אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

")ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא תינתן רשות כאמור בסוגי החלטות ששר 
המשפטים קבע, בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; נקבע סוג 

החלטה בצו כאמור, יחול הצו על החלטה שהתקבלה לאחר תחילתו "

תיקון סעיף 52בסעיף 52 לחוק העיקרי -4 

)ב(, בסופו יבוא "רשות כאמור בסעיף קטן זה לגבי החלטה אחרת  )1( בסעיף קטן 
תינתן אם שוכנע בית המשפט כי אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על 
פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים 
או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש, או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך 

שגויה ";

)2( אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

")ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא תינתן רשות כאמור בסוגי החלטות ששר 
המשפטים קבע, בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; נקבע סוג 

החלטה בצו כאמור, יחול הצו על החלטה שהתקבלה לאחר תחילתו "  

תיקון סעיף 96בסעיף 96 לחוק העיקרי - 5 

)1( בסעיף קטן )ג(, במקום "סעיף קטן )ב(" יבוא "סעיף קטן )ב(, למעט בסוגי החלטות 
שנקבעו בצו לפי הוראות סעיף 52)ג(," ובמקום "מאת בית משפט השלום" יבוא "בגוף 

ההחלטה";

)2( בסעיף קטן )ד(, אחרי "בערעור" יבוא "לפי סעיפים קטנים )ב( או )ג( על החלטה אחרת 
של רשם, למעט בסוגי החלטות שנקבעו בצו לפי הוראות סעיפים 41)ג( או 52)ג(," 

תיקון חוק שירות בחוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963  5, בסעיף 43 - 6  
 המדינה )משמעת( 

- מס' 12  )1( בסעיף קטן )א(, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית המשפט המחוזי שבאזור 
שיפוטו מצוי מקום מושבו של בית הדין"; 

)2( בסעיף קטן )ב(, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית המשפט המחוזי כאמור 
בסעיף קטן )א("   

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971  6, בסעיף 62ג, אחרי "מבית המשפט" 7  
יבוא "בגוף ההחלטה"  

תיקון פקודת בתי 
הסוהר - מס' 37
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תיקון חוק הרשויות 
המקומיות )משמעת( 

- מס' 7

בחוק הרשויות המקומיות )משמעת(, התשל"ח-1978  7, בסעיף 24 - 8 

)1( בסעיף קטן )א(, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית המשפט המחוזי שבאזור 
שיפוטו מצוי מקום מושבו של בית הדין"; 

)2( בסעיף קטן )ב(, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית המשפט המחוזי כאמור 
בסעיף קטן )א("   

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 37

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000  8, בסעיף 12)ב(, בהגדרה "החלטה 9  
אחרת" -

)1( בפסקה )1(, בסופה יבוא "בעתירה מינהלית"; 

)2( אחרי פסקה )1( יבוא:  

")1א( החלטה בבקשה למתן סעד זמני בערעור מינהלי ובתובענה מינהלית;";  

)3( בפסקה )3א(, בסופה יבוא "או סמכות שיפוט בין–לאומית"; 

)4( אחרי פסקה )3א( יבוא:  

")3ב( החלטה בעניין התיישנות בתובענה מינהלית;  

)3ג( החלטה בעניין אגרה, עירבון או ערובה;  

)3ד( החלטה בעניין מינוי או פסילת מומחה בתובענה מינהלית;  

)3ה( החלטה בעניין בקשה לצירוף בעל דין או החלטה בעניין בקשה להגיש 
הודעת צד שלישי;  

)3ו( אישור תובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, לרבות 
החלטה ולפיה רשות לא הוכיחה כי חדלה מגביה לפי סעיף 9)ב( לחוק האמור;  

)3ז( דחיית בקשה להארכת מועד שמשמעותה שלילת האפשרות לפתוח בהליך; 

)3ח( דחיית בקשה לדחות תובענה מינהלית על הסף מחמת מעשה בית דין;

)3ט( דחיית בקשה לעיכוב הליכים בשל הסכם בוררות, תניית שיפוט, פורום 
לא נאות או הליכים המתקיימים בערכאה אחרת;

)3י( החלטה בעניין תיקון כתב טענות בתובענה מינהלית "

תיקון חוק שחרור 
על–תנאי ממאסר 

- מס' 9

בחוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001  9, בסעיף 25)ה(, אחרי "מבית המשפט" 10 
יבוא "בגוף ההחלטה"  

תחילה, תחולה 
והוראות מעבר

)א( הוראות סעיף 37)ב()9( ו–)10(, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יחולו גם על ערעור אשר 11 
היה תלוי ועומד ערב יום התחילה, ובלבד שעד אותו מועד טרם נשמעו או החלו 

להישמע בו טענות הצדדים לגופן, לרבות בדיון מקדמי בערעור  

12)ב( לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 ,  )ב( תחילתו של סעיף 
כנוסחו בסעיף 9 לחוק זה, שישים ימים מיום תחילתו של חוק זה 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ ד               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

ס"ח התשל"ח, עמ' 153; התשס"ח, עמ' 644   7

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשס"ח, עמ' 639   8

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ז, עמ' 36   9
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