
התשנ"ב1992* ,(16 מס' (תיקון המשפט בתי חוק

העיקרי), החוק  1(להלן התשמ"ד1984 משולב], [נוסח המשפט בתי לחוק 40 בסעיף . 1

שלום". משפט בית של בסמכותו נתון אינו הענין "ואם יבוא: בסופה (2) בפסקה

40 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 51(א) כסעיף . 2

יבוא: (1) פסקה במקום (1)

שבע על עולה שאינה לתקופה מאסר או בלבד קנס שעונשן עבירות (א) (1)"

מאסר שעונשן השניה, התוספת של א' בחלק המנויות העכירות למעט שנים:

אדם עליהן להעמיד מחוז פרקליט החליט אם יותר, או שנים חמש של לתקופה
מחוזי. משפט בית לפני לדין

לתקופה מאסר שעונשן השניה, לתוספת ב' בחלק המנויות עבירות (ב)
לפני לדין אדם עליהן להעמיד מחוז פרקליט החליט אם שנים, שבע על העולה
שבע על העולה לתקופה מאסר עונש יוטל שלא ובלבד שלום, משפט בית

". שנים

יבוא: (3) פסקה אחרי (2)

". למזונות תביעות "(3א)

51 סעיף תיקון

79ג". "עד יבוא "79 "עד במקום העיקרי, לחוק 104 בסעיף . 3104 סעיף תיקון

ב'". "חלק הכותרת תבוא א' חלק אחרי העיקרי, לחוק הראשונה בתוספת . התוססת4 תיקון
הראשונה

יבוא: העיקרי לחוק השניה התוספת כמקום . התוספת5 החלטת
השניה

שניה "תוספת

(51 (סעיף
אי חלק

,392 ובסעיפים ט' לפרק ה' בסימן הקבועות התשל"ז21977, העונשין, חוק לפי עבירות
ו424. 423 ,415 ,393

ב' חלק

". התשל"ג31973 חדש], [נוסח המסוכנים הסמים פקודת לפי עבירות

2(2)(ב) סעיף "לענין במקום ,(3)10 בסעיף התשכ"ט41969, לעבודה, הדין בית בחוק .6

משפט". בתי לחוק 2(2)(ב) סעיף "לענין יבוא השופטים" לחוק

חוק תיקון
לעבודה הדין בית

מיום ,2109 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת :(1992 במרס 16) התשנ"ב ב' באדר "א ביים בכנסת נתקבל .
.192 עמ' ,(1992 בפברואר 9) התשנ"ב א' באדר ה'

.195 עמ' התשמ''ד, ס"ח 1
226. על' התשל''ז. ס"ח

526 על .27 חדש ניסח ישראל, מדינת דיני
70 עלי התשכ"ט ס"ח 4



תחולה תחילה
מעבר והוראות

,(1* מס (תיקון המשפט כתי חוק של תחילתי ביים זה חוק של תחילתו (א) .7
זה. לענין יחולו חוק לאותו 22 סעיף והוראות התשנ"ב51992,

המשפטים שר שיקבע במועד זה, חוק של 2 לסעיף (2) פסקה הוראות של תחילתן (ב)
מועדים לקבוע כאמור בהסכמה המשפטים שר ורשאי העליון: המשפט בית נשיא בהסכמת בצי

למזונות תביעות של שונים לסוגים שינים

קבלתו.פרסום מיום ימים 30 תוך יפורסם זה חוק .8

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

מרידור דן
המשפטים שר


