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 חוק בתי המשפט (תיקון מם׳ 49), התשם״ח-2008*

 תיקון סעיף 33 1. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984וי (להלן - 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:

 (ו) שר 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 .״

 תיקון סעיף 43 2. בסעיף 43 לחוק 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:

 (ו) שר 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

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום כ״ו באדר אי התשס״ח (3 במרס 2008); ה

 הממשלה - 341, מיום כ״ו בחשוון התשס״ח (7 בנובמבר 2007), עמי 219.

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198; התשס״ח, עמי 180.
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 (ג) תוקפן של הוראות לפי ס עיף קוטן (ב) יהיה לתקופה שקבע שר המשפטים, שלא

 תעלה על שלוש שניתםע למהמועעלדשהלקומשתוש נישםל מבימתועהדמהשקפמטתוהחשדלש;ב יסתמכהומתשפשטה והקנחתדהש ;לסבימתכ ות שהוק

 משפט לדון בהליך מכוח ההוראות כאמור תההוד בעינה מד לסיום ההעיך; לעניין זזה

 ״מועד הקמתו של בית המשפט החדש״ - מועד הההחה כפי שקבע שר המשפטים בצו,

 מכוח סעיף קטן (א)מכוח סעיף קטן (א)

 (ד) אין בהוראות לפי סעיף קטן(ב) כדי לגרעע מהןראות סעלפים 49 או 78״

 ת. צו בתי המשפט (הקבלת בית משפט מחוזי כל רכז), התשס״ז-07 220, צצו התי משפט(הוראות תשריר

 מעבר) (אזורי השיפוט של בתי המשפט השחוזייפו)(תיקון), התשוס״ז-32007, וצו בנשי

 המשפט (הקמת בית משפט במחוזי מרתז)(תיקון), הזישס״ז-07 420, ירהו אותם כאילו

 הותקנו כדין לפי סעיף! 33 לחוק העיקרי, כנוסחו בס עיע 1 לחוק זזה, וכל סמכ1ת שהוקנתכ

 לבית משפט לדון בלהבלייתך מכשופחטהלודרוןא ובתהלאיוךת םמ כצוווחיםהורתאעומתודאובתעיםנ הצוועידםלתסיעומםו דהבהעלינךה עד לסיו

ן מ ד י ר ל פ א י נ ט ד ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שר המשפטים

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 2 ק״ת התשס״ז, עמי 824.

 3 ק״ת התשס״ז, עמי 1040

 4 ק״ת התשס״ז, עמי 1041.

חותיהם (תיקון מם ׳ 3), א  חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים מיבני מש
 דזוזש ם״ח-2008*

, בסעיף 17, תיקון סעיף 17  ה בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס״ב-12002

 במקום ״חמש שנים״ יבוא ״עד יום כ״ו באדר התשע״ג (8 במרס 2013)״.

 2 . תחילתו של חוק זה ביום בי בסיוון התשס״ז (19 במאי 2007). תחילה

ק ר ד ב ו ה ט א ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שר הביטחון

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום כ״ז באדר אי התשס״ח (4 במרס 2008); ה

 הממשלה - 351, מיום ט״ז בטבת התשס״ח (25 בדצמבר 2007), עמי 279.

 1 ס״ח התשס״ב, עמי 400; התשס״ו, עמי 186.
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 חוק משק החשמל (תיקון מם׳ 7), התשם״ח-2008*

, בסעיף 60, אחרי סעיף קטן (ד11) יבוא:  תיקון סעיף 60 ה בחוק משק החשמל, התשנ״ו-11996

 ״(ד12) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה בעלת רישיון

 חלוקה לפי חוק זה, שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, עד יום וי בטבת

 התשע״ב (1 בינואר 2012); השרים, בהתייעצות עם הרשות, רשאים לקבוע, בצו, כי ניתן

 לתת לחברה כאמור רישיון הספקה עד יום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013), ורשאים

 הם, בהתייעצות כאמור, אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה, לדחות, בצו,

 את המועד האמור בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים ״

 תחילה 2 תחילתו של חוק זה ביום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008)

ר ז ע י ל ן בן א י מ י נ ט ב ר מ ל ו ד א ו ה  א
ות הלאומיות  ראש הממשלה שר התשתי

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 * התקבל בכנסת ביום כ״ז באדר אי התשס״ח (4 במרס 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

 הממשלה - 354, מיום כ״ט בטבת התשס״ח (7 בינואר 2008), עמי 318.

 1 ס״ח התשנ״ו, עמי 208; התשס״ז, עמי 153.

 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מם׳ 5), התשם״ח-2008*

, בסעיף 19לד, אחרי סעיף  תיקון סעיף 19לד 1. בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-11998

 קטן (ד) יבוא:

 ״(ה) שר החינוך, באישור הוועדה, יקבע הוראות לעניין -

 (1) חובת הרשם לברר, בעת הרישום של התלמיד, את הצורך בביצוע התאמות

 נגישות; בפסקה זו, ״הרשם״ - כמשמעותו בתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי

 (רישום), התשי״ט-21959;

 (2) מועדים ליידוע הבעלים של מוסד החינוך או גן הילדים בדבר רישומו של

 התלמיד ובדבר הצורך בביצוע התאמות הנגישות, ומועדים לביצוע התאמות

 הנגישות בעבורו או בעבור הורהו, והכל כדי שביצוע ההתאמות יסתיים לפני

 תחילת הלימודים של התלמיד במוסד החינוך או בגן הילדים ״

ר י מ י ת ל ו ט י ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שרת החינוך

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 התקבל בכנסת ביום כ״ז באדר אי התשס״ח (4 במרס 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

 הכנסת - 179, מיום כ״ד בחשוון התשס״ח (5 בנובמבר 2007), עמי 32.

 ס״ח התשנ״ח, עמי 152; התשס״ז, עמי 291.

 ק״ת התשי״ט, עמי 1160.

 ספר החוקים 2138, ג׳ באדר ב׳ התשם״ח, 3.2008 .10
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