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תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, אני 
מתקין תקנות אלה:    

התקנות   - )להלן  התשמ"ד-21984  האזרחי,  הדין  סדר  לתקנות   256 תקנה  אחרי    1
העיקריות(, יבוא:

"החלטה בהעדר 
 תשובה ובקשה

לקיום דיון

ביקש  ולא   256 בתקנה  כאמור  תשובה  משיב  הגיש  256א  לא 
בית  רשאי  תשובה,  להגשת  המועד  תום  עד  דיון  לקיים 
המשפט ליתן החלטה על יסוד המרצת הפתיחה בלבד אם 

שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין "

במקום תקנה 467 לתקנות העיקריות יבוא:   2

 "עיכוב ביצוע
וסעד זמני

של  ביצועה  עיכוב  על  להורות  רשאי  המשפט  467  )א( בית 
החלטה שנתן, וכן על מתן סעד זמני בנוגע להחלטה כאמור, 
למועד שיקבע ובתנאים שייראו לו, והוא כל עוד לא הוגשו 
לפי  סעד  למתן  בקשה  לערער;  רשות  בקשת  או  ערעור 
אם  עליה,  הודעה  מתן  בלא  שתידון  אפשר  זו  תקנה 

הוגשה מיד לאחר שימוע ההחלטה 

בית  רשאי  לערער,  רשות  בקשת  או  ערעור  )ב( הוגש 
המשפט שלערעור להורות על עיכוב ביצועה של החלטה 
וכן  לערער,  רשות  בקשת  נושא  או  ערעור  נושא  שהיא 
שיקבע  למועד  כאמור,  להחלטה  בנוגע  זמני  סעד  מתן  על 

ובתנאים שיראו לו 

)ג( בית המשפט רשאי לצוות על מתן סעד או על עיכוב 
ביצוע לפי תקנה זו בתנאים שייראו לו, לרבות מתן ערובה 

מאת המבקש להבטחת נזק העלול להיגרם בשל הצו "

תקנות 468,  469 ו–471 לתקנות העיקריות - בטלות     3

בתקנה 497ג)ו( לתקנות העיקריות, אחרי "תקנה זאת" יבוא "אחרי השעה 17:00 בימים    4
א' עד ה' בשבוע או" 

במקום טופס 26 לתוספת הראשונה יבוא:   5

 ____________
1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198 

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220   2

הוספת תקנה 256א

החלפת תקנה 467

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון תקנה 497ג

ביטול תקנות 468, 
469 ו–471
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"תקנות  סדר הדין האזרחי

טופס 26

)תקנה 255(

הזמנה בהמרצת פתיחה

בית המשפט השלום                                                                   ה פ                                        

ב                              

המבקש:

ע"י ב"כ עו"ד                                                מרח'                                                

טל':                                  פקס':                                            

-נגד-

המשיב:

ע"י ב"כ עו"ד                                                 מרח'                                                 

טל':                                  פקס':                                            

הזמנה בהמרצת פתיחה

דע כי המבקש הגיש לבית משפט זה בקשה בהמרצת פתיחה לקבלת סעד כמפורט בהמרצת 
הפתיחה המצורפת בזה  

אם ברצונך להגיש תשובה להמרצת פתיחה כאמור בתקנה 256 או לבקש לקיים דיון כאמור 
256א, עליך להגיש את התשובה או הבקשה לבית המשפט, ולמסור עותק ממנה  בתקנה 
למבקש, בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד המצאת המרצת הפתיחה או עד ארבעה עשר 

ימים לפני מועד הדיון בה, לפי המוקדם 

אם לא תעשה כן, רשאי בית המשפט ליתן החלטה על יסוד המרצת הפתיחה בלבד, אם 
שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין 

יום:                                      

"                                                 

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן    6

ד' באדר התשע"ג )14 בפברואר 2013(
)חמ 3-1778(

ן מ א נ ב  ק ע י  
               שר המשפטים

תחילה
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תקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין( )תיקון(, התשע"ג-2013
ולאחר  התשכ"ט-11969,  לעבודה,  הדין  בית  לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה2, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשנ"ב-31991  דין(,  )סדרי  לעבודה  הדין  בית  לתקנות   9 בתקנה    1
העיקריות(, אחרי פסקה )3( יבוא:

או  כך,  הוא  הדבר  אם  קטין,  או  דין  פסול  הוא  הנתבע  או  שהתובע  העובדה  ")3א(  
שהוא תאגיד, ובמקרה זה - גם הצורה שבה התאגד;" 

בתקנה 48א לתקנות העיקריות, אחרי "רשאי בית הדין או הרשם" יבוא "או המזכיר    2
הראשי של בית הדין" 

אחרי תקנה 120 לתקנות העיקריות יבוא:   3

"בעל דין או עד 
שהוא קטין

120א  היה בעל דין או עד קטין שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, 
יציין מגיש כתב בי–הדין את עובדת היותו קטין בראש כתב 
לבית  שהוגש  בי–דין  כתב  כלל  הקטין;  לשם  סמוך  בי–הדין 
הדין מידע על מצבו הבריאותי, הגופני או הנפשי של הקטין 
או שיש חשש שפרסומו של מידע כאמור לרבות מידע לפי 
סעיף 24 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-41960, אסור 

לפי דין, יגיש בעל הדין הודעה על כך לבית הדין "

בתקנה 129 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )5( יבוא:   4
")6( תקנה 173א בדבר הגשת מוצג וידאו כראיה "

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    5
י"א בטבת התשע"ג )24 בדצמבר 2012(

)חמ 3-2195(

ן מ א נ ב  ק ע י  
               שר המשפטים

 ____________
1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 70 

י"פ התשס"ג, עמ' 2084   2

3 ק"ת התשנ"ב, עמ' 345 

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 1141   4

תקנות ההוצאה לפועל )פגרות( )תיקון(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, 
ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1)1( לתקנות ההוצאה לפועל )פגרות(, התשע"א-32010, במקום "כ"א בתשרי"    1
יבוא "כ"ב בתשרי" 

ט' בחשוון התשע"ג )25 באוקטובר 2012(
)חמ 3-4138(

ן מ א נ ב  ק ע י  
               שר המשפטים

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 48א

הוספת תקנה 120א

תיקון תקנה 129

תחילה

 ____________
1 ס"ח התשכ"ז, עמ' 116 

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198 

ק"ת התשע"א, עמ' 94; התשע"ב, עמ' 886   2
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הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב(, התשע"ג-2013

בהתאם לסעיף 15)ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב(, התש"ם-11980 
)להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
באפריל   1( התשע"ג  בניסן  כ"א  ביום  החל  לצו,  התוספת  נוסח  יהיה   ,2012 פברואר 

2013(, כמפורט להלן:

"תוספת
)סעיף 15(

בשקלים חדשים

272)1( אגרה בעד רישום בפנקס השמאים
952)2( אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי

272)3( אגרה בעד רישום מתמחה בפנקס
)4( אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל פה או בכתב,

        או בחינה מעשית
136

מחצית האגרה )5( כפל מסמך
ששולמה בעד 

המסמך המקורי"

כ"א באדר התשע"ג )3 במרס 2013(
)חמ 3-1871(  

י ק ח צ י י  ז ו ע  
המנהל הכללי של משרד התחבורה   

התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים   
 ____________

1 ק"ת התש"ם, עמ' 2182; התשמ"ג, עמ' 1783; התשנ"ו, עמ' 29 

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור רכב והרכבתו(, 
התשע"ג-2013

והרכבתו(, רכב  )ייצור  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  לצו  7)ג(  לסעיף     בהתאם 
התשכ"ז-11967 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
באפריל   1( התשע"ג  בניסן  כ"א  ביום  החל  לצו,  התוספת  נוסח  יהיה   ,2012 פברואר 

2013(, כמפורט להלן:

"תוספת
)סעיף 7(

תהיה  רכב  של  מרכבים  או  רכב  ייצור  בעד  למפעל  רישיון  חידוש  או  רישיון    אגרת 
בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

 ____________
1 ק"ת התשכ"ז, עמ' 1616; התשע"ב, עמ' 1030 

התאמת שיעור 
אגרות

התאמת שיעור 
אגרות
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בשקלים חדשים

)1( בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט
        אופנוע וקטנוע

183

183")2( בעד כל מרכב אוטובוס

כ"א באדר התשע"ג )3 במרס 2013(
)חמ 3-1186(  

י ק ח צ י י  ז ו ע  
המנהל הכללי של משרד התחבורה   

התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים   

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(, 
התשע"ג-2013

  בהתאם לסעיף 9)ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר 
בהם(, התשמ"ג-11983 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  1  עקב 
התשע"ג בניסן  כ"א  ביום  החל  לצו,  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה   ,2012  פברואר 

)1 באפריל 2013(, כמפורט להלן:

"תוספת ראשונה
)סעיף 9(

  בעד רישיון לייצר מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים )רכב שאינו מנועי(, רישיון 
לסחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 364 שקלים חדשים "

כ"א באדר התשע"ג )3 במרס 2013(
)חמ 3-202(  

י ק ח צ י י  ז ו ע  
המנהל הכללי של משרד התחבורה   

התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים   
 ____________

1 ק"ת התשמ"ג, עמ' 1090; התשנ"ו, עמ' 31; התשס"א, עמ' 6; התשע"ב, עמ' 1030 

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, 
התשע"ג-2013

לכלי  ומפעלים  )מוסכים  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  לצו  25)ב(  לסעיף    בהתאם 
רכב(, התש"ל-11970 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

 ____________
1 ק"ת התש"ל, עמ' 2186; התשס"ג, עמ' 77; התשע"ב, עמ' 1031 

התאמת שיעור 
אגרות



873 קובץ התקנות 7231, א' בניסן התשע"ג, 2013 3 12 

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
פברואר 2012, יהיה נוסח סעיף 25)א( לצו, החל ביום כ"א בניסן התשע"ג )1 באפריל 

2013(, כמפורט להלן:

")א( בעד מתן רישיון או אישור תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

316)1( )א( רישיון למפעל העוסק במקצוע אחד

183)ב( לכל מקצוע נוסף

)2( אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל פה או בכתב, או 
בחינה מעשית

231

46)3( כפל מסמך המפורט בסימן )2(

מחצית האגרה )4( כפל מסמך אחר
ששולמה בעד 

המסמך המקורי"

כ"א באדר התשע"ג )3 במרס 2013(
)חמ 3-291(  

י ק ח צ י י  ז ו ע  
המנהל הכללי של משרד התחבורה   

התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים   

הודעת רישום ציוד הנדסי )אגרת רישום(, התשע"ג-2013
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א)ג( לתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי"ט-11959 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית מדד חודש ינואר 2013 לעומת מדד חודש ינואר 2012 ישתנו סכומי אגרת    1
לתקנות,  השנייה  שבתוספת  שנתית  בהודעה  פרטים  מסירת  בעד  והאגרה  הרישום 

החל ביום  כ"א בניסן התשע"ג )1 באפריל 2013(, כמפורט להלן:

ציוד הנדסי

 אגרת רישום ואגרה
בעד מסירת פרטים 

 בהודעה שנתית
בשקלים חדשים

650טרקטור זחלי ואופני מ–100 כ"ס ומעלה

650מחפר/עגורן זחלי או אופני בעל 60 כ"ס ויותר

650מפלס ממונע

650מגרדה ממונעת

650מוביל עפר

650עגורן צריח

650מיתקן לערבול אספלט

התאמת שיעור 
אגרות

שינוי סכומי 
האגרה

 ____________
1 ק"ת התשי"ט, עמ' 1175; התשס"א, עמ' 997; התשע"ב, עמ' 1031 
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ציוד הנדסי

 אגרת רישום ואגרה
בעד מסירת פרטים 

 בהודעה שנתית
בשקלים חדשים

650מפזר שלמק

650מכונה לקרצוף כבישים אופני או זחלי

449טרקטור זחלי ואופני עד 99 כ"ס ועד בכלל

449מחפר/עגורן זחלי או אופני עד 59 כ"ס

449מכבש כבישים ממונע

449עגלת שפיכה דמפר

449מחפרון

449מדחס אוויר נייד

449קודח סלע

449קודח אדמה

449חופר תעלות

449מכונה לטאטוא

449מכונה ליציקת אבני שפה

449מתיז ביטומן ממונע

449מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכוח מנועי

449מעמיס טלסקופי

449במה הידראולית

251מגרדה נגררת

251מכבש כבישים נגרר

251מערבל בטון
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