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בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד—) 11984להלן — החוק העיקרי( ,בסעיף — 49
) (1בסעיף קטן )א( ,במקום "שענין שהובא" יבוא "שהליך מסוים שהובא" ובסופו יבוא
"וכן רשאי הוא להורות כאמור לגבי סוג מסוים של הליכים אזרחיים והליכים בעבירות
תעבורה;".
)(2

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב( ) (1בעל דין הרואה את עצמו נפגע מהחלטת נשיא בית משפט השלום
כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאי לבקש ממנו לעיין מחדש בהחלטה.
) (2בהחלטה בבקשה לעיון מחדש לפי פסקה ) ,(1ישקול נשיא בית משפט
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.
) (3על החלטה כאמור בפסקה ) (2ניתן לערער לפני נשיא בית משפט
מחוזי;".

)(3

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
")ד( בסעיף זה —
"התחלת הדיון" — לרבות קדם משפט;
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