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חוק בתי המשפט )תיקון מס' 67(, התשע"ב-2012*

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד—1984  1, בסעיף 8, סעיף קטן )ג( — בטל 1 תיקון סעיף 8

 תיקון חוק בית 
 הדין לעבודה -

מס' 40

בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט—1969  2, בסעיף 5, סעיף קטן )ד( — בטל 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק בתי המשפט )תיקון מס' 68(, התשע"ב-2012*

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד—1984 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 49 — 1 תיקון סעיף 49

בסעיף קטן )א(, במקום "שענין שהובא" יבוא "שהליך מסוים שהובא" ובסופו יבוא   )1(
"וכן רשאי הוא להורות כאמור לגבי סוג מסוים של הליכים אזרחיים והליכים בעבירות 

תעבורה ";

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

בעל דין הרואה את עצמו נפגע מהחלטת נשיא בית משפט השלום ")ב(  )1(
כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי לבקש ממנו לעיין מחדש בהחלטה 

בהחלטה בבקשה לעיון מחדש לפי פסקה )1(, ישקול נשיא בית משפט   )2(
השלום את מידת הפגיעה הצפויה בבעלי הדין כתוצאה מההעברה, את 
המרחק בין בית המשפט שממנו הועבר ההליך לבין בית המשפט שאליו 

הועבר ואת הבטחת נגישותם של בעלי הדין לבית המשפט 

)2( ניתן לערער לפני נשיא בית משפט  על החלטה כאמור בפסקה   )3(
מחוזי ";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )3(

בסעיף זה — ")ד( 

"התחלת הדיון" — לרבות קדם משפט;

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2012 בינואר   2( התשע"ב  בטבת  ז'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה — 436, מיום כ"ד בסיוון התשס"ט )16 ביוני 2009(, עמ' 348 ועמ' 692 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ב, עמ' 98   1

התקבל בכנסת ביום ז' בטבת התשע"ב )2 בינואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 412, מיום ג' בחשוון התשע"ב )31 באוקטובר 2011(, עמ' 2 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ב, עמ' 2   1

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 74   2
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"הליכים בעבירות תעבורה" — הליכים ששופט תעבורה מוסמך לדון בהם 
לפי כל דין, שאינם בטיפולו של פרקליט לפי הוראות סעיף 60 לחוק 

סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב—1982 "

בסעיף 78 לחוק העיקרי —2 תיקון סעיף 78

האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום "ענין" יבוא "הליך מסוים", במקום "המשנה   )1(
לנשיא" יבוא "שופט אחר של בית המשפט העליון שהוא הסמיכו לכך";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

בהחלטה לפי סעיף קטן )א( ישקול נשיא בית המשפט העליון או שופט  ")ב( 
אחר של בית המשפט העליון שהוא הסמיכו לכך, לפי העניין, את מידת הפגיעה 
הצפויה בבעלי הדין כתוצאה מההעברה, את המרחק בין בית המשפט שממנו 
הועבר ההליך לבין בית המשפט שאליו הועבר ואת הבטחת נגישותם של בעלי 

הדין לבית המשפט 

בית המשפט שאליו הועבר עניין כאמור, לא יעבירנו עוד " )ג( 

אחרי סעיף 78 לחוק העיקרי יבוא:3 הוספת סעיף 78א

"העברת הליכים 
אזרחיים והליכים 
בעבירות תעבורה 

למקום אחר 

אזרחיים 78א  הליכים  להעביר  רשאי  המשפט  בתי  מנהל  )א( 
והליכים בעבירות תעבורה שהוגשו לבית משפט מסוים וטרם 
החל הדיון בהם, לבית משפט אחר של אותה דרגה, בין באותו 
אזור שיפוט ובין באזור שיפוט סמוך, כדי לאזן את חלוקת 
עומס הדיונים בין בתי המשפט, ובלבד שהמרחק בין בתי 
60 קילומטרים; החלטת מנהל בתי  המשפט אינו עולה על 
המשפט להעביר את אותם הליכים טעונה הסמכה של נשיא 
בית המשפט העליון שאושרה בידי שר המשפטים, ולעניין 
הליכים בעבירות תעבורה — גם התייעצות עם המפקח הכללי 

של המשטרה או מי שהוא הסמיכו לכך 

ובאתר  ברשומות  הודעה  יפרסם  המשפט  בתי  מנהל  )ב( 
האינטרנט של הנהלת בתי המשפט בדבר העברת הליכים 

כאמור בסעיף קטן )א( 

בעל דין הרואה את עצמו נפגע מהחלטת מנהל )ג(  )1(
בתי המשפט כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי לבקש ממנו 

לעיין מחדש בהחלטה 

 ,)1( פסקה  לפי  מחדש  לעיון  בבקשה  בהחלטה   )2(
ישקול מנהל בתי המשפט את מידת הפגיעה הצפויה 
בבעלי הדין כתוצאה מההעברה ואת הבטחת נגישותם 

של בעלי הדין לבית המשפט 

על החלטה כאמור בפסקה )2( ניתן לערער לפני   )3(
בית  של  אחר  שופט  או  העליון  המשפט  בית  נשיא 

המשפט העליון שהוא הסמיכו לכך 

תיק שהועבר לפי סעיפים 49, 78 או 79, מנהל בתי )ד(  )1(
המשפט לא יעבירנו עוד 

"הליכים בעבירות תעבורה" — הליכים ששופט תעבורה מוסמך לדון בהם 
לפי כל דין, שאינם בטיפולו של פרקליט לפי הוראות סעיף 60 לחוק 

סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב—1982 "

תיקון סעיף 78בסעיף 78 לחוק העיקרי —2 

האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום "ענין" יבוא "הליך מסוים", במקום "המשנה   )1(
לנשיא" יבוא "שופט אחר של בית המשפט העליון שהוא הסמיכו לכך";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

בהחלטה לפי סעיף קטן )א( ישקול נשיא בית המשפט העליון או שופט  ")ב( 
אחר של בית המשפט העליון שהוא הסמיכו לכך, לפי העניין, את מידת הפגיעה 
הצפויה בבעלי הדין כתוצאה מההעברה, את המרחק בין בית המשפט שממנו 
הועבר ההליך לבין בית המשפט שאליו הועבר ואת הבטחת נגישותם של בעלי 

הדין לבית המשפט 

בית המשפט שאליו הועבר עניין כאמור, לא יעבירנו עוד " )ג( 

הוספת סעיף 78אאחרי סעיף 78 לחוק העיקרי יבוא:3 

"העברת הליכים 
אזרחיים והליכים 
בעבירות תעבורה 

למקום אחר 

אזרחיים 78א  הליכים  להעביר  רשאי  המשפט  בתי  מנהל  )א( 
והליכים בעבירות תעבורה שהוגשו לבית משפט מסוים וטרם 
החל הדיון בהם, לבית משפט אחר של אותה דרגה, בין באותו 
אזור שיפוט ובין באזור שיפוט סמוך, כדי לאזן את חלוקת 
עומס הדיונים בין בתי המשפט, ובלבד שהמרחק בין בתי 
60 קילומטרים; החלטת מנהל בתי  המשפט אינו עולה על 
המשפט להעביר את אותם הליכים טעונה הסמכה של נשיא 
בית המשפט העליון שאושרה בידי שר המשפטים, ולעניין 
הליכים בעבירות תעבורה — גם התייעצות עם המפקח הכללי 

של המשטרה או מי שהוא הסמיכו לכך 

ובאתר  ברשומות  הודעה  יפרסם  המשפט  בתי  מנהל  )ב( 
האינטרנט של הנהלת בתי המשפט בדבר העברת הליכים 

כאמור בסעיף קטן )א( 

בעל דין הרואה את עצמו נפגע מהחלטת מנהל )ג(  )1(
בתי המשפט כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי לבקש ממנו 

לעיין מחדש בהחלטה 

 ,)1( פסקה  לפי  מחדש  לעיון  בבקשה  בהחלטה   )2(
ישקול מנהל בתי המשפט את מידת הפגיעה הצפויה 
בבעלי הדין כתוצאה מההעברה ואת הבטחת נגישותם 

של בעלי הדין לבית המשפט 

על החלטה כאמור בפסקה )2( ניתן לערער לפני   )3(
בית  של  אחר  שופט  או  העליון  המשפט  בית  נשיא 

המשפט העליון שהוא הסמיכו לכך 

תיק שהועבר לפי סעיפים 49, 78 או 79, מנהל בתי )ד(  )1(
המשפט לא יעבירנו עוד 
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תיק שהועבר לפי סעיף זה, מנהל בתי המשפט או   )2(
בית המשפט שאליו הועבר, לא יעבירנו עוד  

בסעיף זה, "התחלת הדיון" ו"הליכים בעבירות תעבורה"  )ה( 
— כהגדרתם בסעיף 49)ד( "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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