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בחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף ,33
האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) הוקם בית משפט מחוזי חדש לפי הוראות סעיף קטן (א) (בסעיף זה  -בית המשפט
החדש) ,יחולו הוראות אלה:
( )1שר המשפטים רשאי ,לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ,לקבוע
הוראות מעבר שלפיהן סוגי עניינים שיקבע לא יידונו בבית המשפט החדש אלא
בבית המשפט שבו היו נדונים אלמלא הוקם בית המשפט החדש (בסעיף זה  -בית
המשפט המקורי);
()2

(א)

הליך שהוגש לבית המשפט המקורי יידון עד לסיומו באותו בית משפט.

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א) ,רשאי מנהל בתי המשפט להורות כי
בסוגי הליכים שיקבע מבין העניינים שבסמכותו של בית המשפט החדש,
יועברו הליכים שהוגשו לבית המשפט המקורי וטרם החל הדיון בהם לבית
המשפט החדש ,ויידונו בו.
(ג) הודעה על הליכים שהועברו לפי פסקת משנה (ב) תימסר לצדדים
להליך וכן תפורסם במזכירויות בתי המשפט הנוגעים בדבר ובאתר
האינטרנט של הנהלת בתי המשפט; הודעה על סוגי הליכים שהועברו
תפורסם ברשומות.
(ג) תוקפן של הוראות לפי סעיף קטן (ב) יהיה לתקופה שקבע שר המשפטים ,שלא
תעלה על שלוש שנים ממועד הקמתו של בית המשפט החדש; סמכות שהוקנתה לבית
משפט לדון בהליך מכוח ההוראות כאמור תעמוד בעינה עד לסיום ההליך; לעניין זה,
"מועד הקמתו של בית המשפט החדש"  -מועד ההקמה כפי שקבע שר המשפטים בצו,
מכוח סעיף קטן (א).
(ד)

אין בהוראות לפי סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מהוראות סעיף ".78

בסעיף  43לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) הוקם בית משפט שלום חדש לפי הוראות סעיף קטן (א) (בסעיף זה  -בית המשפט
החדש) ,יחולו הוראות אלה:
( )1שר המשפטים רשאי ,לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ,לקבוע
הוראות מעבר שלפיהן סוגי עניינים שיקבע לא יידונו בבית המשפט החדש;
()2

(א) מנהל בתי המשפט רשאי להורות כי בסוגי הליכים שיקבע מבין
העניינים שבסמכותו של בית המשפט החדש ,יועברו הליכים שהוגשו
לבית המשפט שבו היו נדונים אלמלא הוקם בית המשפט החדש וטרם
החל הדיון בהם ,לבית המשפט החדש ,ויידונו בו.
(ב) הודעה על הליכים שהועברו לפי פסקת משנה (א) תימסר לצדדים
להליך ,וכן תפורסם במזכירויות בתי המשפט הנוגעים בדבר ובאתר
האינטרנט של הנהלת בתי המשפט; הודעה על סוגי הליכים שהועברו
תפורסם ברשומות.
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