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תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ו-2016

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 108 ו–109 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-
11984, אני מתקינה תקנות אלה:

שעה(,  )הוראת  משפחה  בסכסוכי  התדיינויות  להסדר  החוק  של  תוקפו  בתקופת    1
התשע"ה- 22014, יראו כאילו בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-31984 - 

בתקנה 258יט, המילים "מיוזמתו או על פי בקשה ליישוב סכסוך כאמור בתקנה   )1(
258כ" - נמחקו;

תקנות 258כ עד 258כא ו–258כב עד 258כה - בטלו; למעט לעניין בקשה ליישוב   )2(
סכסוך בין הורי הורה לבין הורה לפי תקנה 258כא1;

בתקנה 258לג 11 -  )3(

המילים "הגיש בן זוג בקשה ליישוב סכסוך לפי תקנה 258כ או" - נמחקו;  )א( 

התדיינויות  להסדר  לתקנות   2 תקנה  "או  נאמר  258יט"  תקנה  "לפי  אחרי  )ב( 
בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו-2016";

בתקנה 265 -   )4(

בקשה  האמור  למועד  עד  הגיש  כן  אם  "אלא  המילים  )ג(,  משנה  בתקנת  )א( 
ליישוב סכסוך לעניין המזונות הזמניים" - נמחקו;

תקנות משנה )ד( ו–)ה( - נמחקו;  )ב( 

בתקנת משנה )ו(, המילים "עד )ה(" - נמחקו;  )ג( 

בתוספת הראשונה, טופס 26ב - נמחק   )5(

ח' בתמוז תשע"ו )14 ביולי 2016(
)חמ 3-1778-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  __________

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1
ס"ח התשע"ה, עמ' 116   2

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; ק"ת התשע"ו, עמ' 718 ועמ' 1154   2

תקנות הדיינים )אגרות( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955, באישור שר האוצר לפי 
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 

הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 12)ב( לתקנות הדיינים )אגרות(, התשי"ז-31957 )להלן - התקנות העיקריות(,    1
להסדר  לחוק   3 סעיף  לפי  סכסוך  ליישוב  בקשה  על  אגרה  על  לא  "וכן  יבוא  בסופה 

התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014"  

הוראת שעה

תיקון תקנה 12

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג  עמ' 38   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2
ק"ת התשי"ז, עמ' 1580    2
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בתוספת הראשונה לתקנות, בפרט 19, אחרי פרט משנה ׁ)טו( יבוא:    2
שונות

האגרה בשקלים חדשים

לחוק   3 סעיף  לפי  סכסוך  ליישוב  ")טז( בקשה 
)הוראת  משפחה  בסכסוכי  התדיינויות  להסדר 

שעה(, התשע"ה-42014

"100

ח' בתמוז תשע"ו )14 ביולי 2016(
)חמ 3-259-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  __________

ס"ח התשע"ה, עמ' 116   4

תקנות בתי הדין השרעיים )אגרות( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק הקאדים, התשכ"א-11961, ובאישור שר האוצר לפי 
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 

הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 11)ב( לתקנות בתי הדין השרעיים )אגרות(, התשכ"ח-31968 )להלן - התקנות    1
העיקריות(, בסופה יבוא "וכן לא על אגרה על בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק 

להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014" 

בתוספת לתקנות העיקריות, אחרי פרט 9 יבוא:     2
האגרה בשקלים חדשים

לחוק   3 סעיף  לפי  סכסוך  ליישוב  "10  בקשה 
)הוראת  משפחה  בסכסוכי  התדיינויות  להסדר 

שעה(, התשע"ה-42014

"100

ח' בתמוז תשע"ו )14 ביולי 2016(
)חמ 3-1690-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות בית המשפט לענייני משפחה )אגרות( )תיקון(, התשע"ו-2016

משפחה,  לענייני  המשפט  בית  לחוק  ו–)ג(  26)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה-11995, ולפי סעיפים 83 ו–108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-31985, ובאישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
__________

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393   1
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2
ס"ח התשנ"ו, עמ' 8; התשע"ב, עמ' 775   4

תיקון תקנה 11

תיקון התוספת

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ב, עמ' 505   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2
ק"ת התשכ"ח, עמ' 1955   2
ס"ח התשע"ה, עמ' 116   4

תיקון התוספת 
הראשונה
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התשנ"ו-1995,  )אגרות(,  משפחה  לענייני  המשפט  בית  לתקנות  הראשונה  בתוספת    1
)להלן - התקנות העיקריות(, אחרי פרט 12 יבוא: 

האגרה בשקלים חדשים

לחוק   3 סעיף  לפי  סכסוך  ליישוב  בקשה    13"
)הוראת  משפחה  בסכסוכי  התדיינויות  להסדר 

שעה(, התשע"ה-52014

"100

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, אחרי "פרט 8" יבוא "ו–13"    2

ח' בתמוז תשע"ו )14 ביולי 2016(
)חמ 3-2659-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

__________
ס"ח התשע"ה, עמ' 116   5

תיקון טעות

לשיווק מאכל  ביצי  לייצור  מכסות  בדבר  )כללים  הלול  לענף  המועצה   בתקנות 
בשנת 2016(, התשע"ו-2015, שפורסמו בקובץ התקנות 7599, התשע"ו, עמ' 534, בתקנה 7)א(, 

אחרי "25,000 ביצים" צריך להיות "לכל דונם קרקע שעובד כדין," 

)חמ 3-685-ת2(

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה




