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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

ספר החוקים 2169, כ"ד בתמוז התשס"ח, 2008 7 27


