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תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס' 3(, התשע"ט-2019

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

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשע"ט-22018  האזרחי,  הדין  סדר  לתקנות   6 בתקנה   .1
אחרי ההגדרה "חוק מרשם אוכלוסין" יבוא:

דרכים,  תאונות  לנפגעי  פיצויים  חוק   - דרכים"  תאונות  לנפגעי  פיצויים  ""חוק 
התשל"ה-31975"."

בתקנה 7)ב( לתקנות העיקריות, במקום "שבאזור" יבוא "שבמחוז" ובמקום "בעל עסק"   .2
יבוא "עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-41981".

למעט  גוף,  נזק  שעניינה  "ובתביעה  יבוא  בסופה  העיקריות,  לתקנות  9)ב(  בתקנה   .3
בתובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, יוגש כתב ההגנה בתוך 120 

ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע".

בתקנה 10 לתקנות העיקריות -  .4
לנפגעי  פיצויים  בחוק  שעילתה  בתובענה  "למעט  יבוא  בסופה   ,)9( )1( בפסקה 

תאונות דרכים;";

)2( פסקה )12( - תימחק.

בתקנה 15 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .5
")3( בתביעה שעניינה נזק גוף יצרף התובע לכתב התביעה כתב ויתור על סודיות 

רפואית, ערוך לפי נוסח טופס 1 שבתוספת הראשונה".

בתקנה 18 לתקנות העיקריות, במקום כותרת השוליים יבוא "כתב תשובה".  .6
בתקנה 33)ד( לתקנות העיקריות, אחרי "שנשיא בית המשפט ימנה לעניין זה" יבוא   .7
"ובבית המשפט העליון רשאי הנשיא להסמיך שופט בית משפט שלום המכהן בבית 

משפט זה". 

בתקנה 39)א( לתקנות העיקריות -   .8
בפסקה )2( המילים "תביעה לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-52001"   )1(

- יימחקו.

בפסקה )3( במקום "אף הממונה" יבוא "אף ממונה שהוא שופט".  )2(

בתקנה 41 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .9
השאר,  ובין  בתנאים,  התביעה  כתב  מחיקת  את  להתנות  רשאי  המשפט  ")ג( בית 

להורות כי דיון בתביעה חדשה יימשך מהשלב שבו נמחקה התביעה הנוכחית".

ובין  בתנאים,  זאת  להתנות  רשאי  "ואף  המילים  העיקריות,  לתקנות  44)א(  בתקנה   .10
השאר, להורות כי הדיון בתביעה החדשה שתוגש יחל בשלב שבו הופסקה הנוכחית." 

- יימחקו.

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 422, עמ' 1482 ועמ' 3186.  2
ס"ח התשל"ה, עמ' 234.  3
ס"ח התשמ"א, עמ' 248.  4

ס"ח התשס"ב, עמ' 6.  5

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 7 

תיקון תקנה 9 

תיקון תקנה 10 

תיקון תקנה 15 

תיקון תקנה 18

תיקון תקנה 33

תיקון תקנה 39

תיקון תקנה 41

תיקון תקנה 44 

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000415, התקבל ב - 27/05/2019



3259 קובץ התקנות 8225, כ"ב באייר התשע"ט, 27.5.2019 

תקנה 48 לתקנות העיקריות - בטלה.  .11
בתקנה 49 לתקנות העיקריות -   .12

בתקנת משנה )א( בפסקה )4(, במקום "בעל דין" יבוא "הנתבע", במקום "תקנה 8"   )1(
יבוא "תקנה 87" ואחרי פסקה )7( יבוא:

")8( בקשה לפסלות שופט לפי תקנה 173";  

בתקנת משנה )ב(, במקום "ובקשה לגביית עדות מוקדמת" יבוא "בקשה לגביית   )2(
עדות מוקדמת ובקשה לפסלות שופט".

שהוגשו  הקודמות  הפניות  מספר  "וכן  יבוא  בסופה  העיקריות,  לתקנות   55 בתקנה   .13
באותו עניין".

בתקנה 59 לתקנות העיקריות, במקום כותרת השוליים יבוא "בקשה בעניין הליך גילוי   .14
ועיון ומענה לשאלון".

בתקנה 60)ב( לתקנות העיקריות, במקום "הוגש" יבוא "נמסר" ובמקום "הגיש" יבוא   .15
"מסר". 

מספר  "ואת  יבוא  ויצרף"  לשנות  "מבקש  במקום  העיקריות,  לתקנות  65)ב(  בתקנה   .16
הפניות הקודמות לשינוי מועד הדיון וכן יצרף".

במקום תקנה 79 לתקנות העיקריות יבוא:  .17

 "צרופות לכתב
טענות בתובענה 

בדיון מהיר וגילוי 
מסמכים מוקדם 

)א( בעל דין יצרף לכתב טענות בתובענה בדיון מהיר -   .79

תצהיר מטעמו ערוך לפי נוסח טופס 5 שבתוספת    )1(
הטענות,  שבכתב  העובדות  אימות  לשם  הראשונה 
דין  בעל  תצהיר  נדרש;  אם  מומחה,  דעת  חוות  וכן 
שלא צורף לכתב הטענות בעת הגשתו, לא יוגש, אלא 
תצהיר  לצרף  רשאי  דין  בעל  המשפט;  בית  ברשות 
מדוע  מטעמו  בתצהיר  שיפרט  ובלבד  אחר,  אדם  של 

העובדות שבכתב הטענות אינן בידיעתו;

הנדון,  לעניין  הנוגעים  המסמכים  של  רשימה   )2(
בשליטתו,  או  ברשותו  מצויים  שהיו  או  המצויים 
מצוי  המסמך  אם  ודרישה;  חקירה  לאחר  ושאיתר 
ברשותו, יצרף העתק שלו לכתב הטענות; אם המסמך 
את  יפרט  בשליטתו,  או  ברשותו  עוד  מצוי  אינו 

הנסיבות הקשורות לכך.

בדיון  תובענות  על  יחולו  לא   )2(62 ותקנה  ט'  )ב( פרק 
מהיר ואולם, לא צירף בעל דין מסמך כאמור בתקנת משנה 

)א()2(, תחול לגביו תקנה 60 בשינויים המחויבים".

בתקנה 80 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .18
נגד  שכנגד  תביעה  ההגנה  כתב  עם  להגיש  רשאי  מהיר  דיון  במסלול  ")ח( נתבע 

בעלי הדין בתובענה המקורית אם מתקיים בה אחד מאלה:

היא מהווה תובענה במסלול דיון מהיר;  )1(

מאותן  נובעות  שהן  או  אחד  הוא  המקורית  התובענה  ונושא  נושאה   )2(
הנסיבות, יהיה סכום התביעה שכנגד או שווי נושאה, אשר יהיה".

ביטול תקנה 48 

תיקון תקנה 49 

תיקון תקנה 55 

תיקון תקנה 59 

תיקון תקנה 60 

תיקון תקנה 65 

החלפת תקנה 79 

תיקון תקנה 80 
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במקום תקנה 87 לתקנות העיקריות יבוא:  .19

 "מומחים מטעם
בעלי הדין

לכתב  יצרף  שברפואה,  עניין  להוכיח  דין  בעל  רצה  )א(   .87
טענותיו חוות דעת של מומחה בתחום מומחיותו.

הגיש תובע חוות דעת בעניין שברפואה, רשאי נתבע  )ב( 
הדעת  חוות  נושא  את  להעמיד  בכתב  דרישה  לו  לשלוח 
ייעתר  כאמור,  תובע  נדרש  מטעמו;  מומחה  בידי  לבדיקה 
לדרישה בלא דיחוי, זולת אם קיימת הצדקה לסירוב; חוות 

הדעת תומצא לתובע גם אם לא הוגשה לבית המשפט.

בעניין  מומחה  דעת  חוות  על  לחלוק  תובע  רצה  )ג( 
נגדית  דעת  חוות  יגיש  ההגנה,  לכתב  שצורפה  שברפואה 
או  הדעת  חוות  לו  שהומצאה  מהיום  ימים  שישים  בתוך 

בתוך זמן אחר שהורה עליו בית המשפט.

בית המשפט רשאי, אם מצא הצדקה לכך, לפטור בעל  )ד( 
הטענות  לכתב  שברפואה  בעניין  דעת  חוות  מצירוף  דין 
או לדחות את מועד הגשתה; התובע והנתבע יבקשו את 
הפטור או את הדחייה כאמור לכל המאוחר עם הגשת כתב 

התביעה וכתב ההגנה בהתאמה.

עניין  שאינו  שבמומחיות,  עניין  להוכיח  תובע  רצה  )ה( 
מומחה  של  דעת  חוות  המשפט  לבית  יגיש  שברפואה, 
לאותו עניין לא יאוחר מתשעים ימים לפני המועד שנקבע 
לשמיעת ראיות או במועד אחר שהורה עליו בית המשפט.

בתקנת  כאמור  דעת  חוות  לו  שנמסרה  נתבע  רצה  )ו( 
משנה )ה(, להגיש חוות דעת מטעמו כראיה במשפט באותו 
משלושים  יאוחר  לא  המשפט  לבית  אותה  יגיש  עניין, 
ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות או במועד אחר 

שהורה עליו בית המשפט.

חוות דעת המוגשת לבית המשפט לפי סעיף זה תיערך  )ז( 
לפי סעיף 24 לפקודת הראיות ותצורף רשימת האסמכתאות 
לאתרן  ניתן  שלא  אסמכתאות  עליהן;  מסתמך  שהמומחה 

בנקיטת אמצעים סבירים, יצורפו לחוות הדעת.

ידאג  מטעמו  מומחה  של  דעת  חוות  המגיש  דין  בעל  )ח( 
הדין  בעל  אם  זולת  המשפט,  בבית  לחקירה  להתייצבותו 

שכנגד הודיע שהוא מוותר על חקירתו.

לא יוגשו מטעם בעלי הדין חוות דעת נוספות מעבר  )ט( 
לחוות הדעת שניתן להגיש לפי תקנה זו, אלא באישור בית 

המשפט."

שברפואה",  "בעניין  יבוא  דעת"  חוות  "צירף  אחרי  העיקריות,  לתקנות  93)א(  בתקנה   .20
יבוא  שבמומחיות"  עניין  "להוכיח  ואחרי  "רפואי"  יבוא  מומחה"  של  "עדות  אחרי 

"רפואית". 

בתקנה 128)א( לתקנות העיקריות, לאחר המילה "וכן" יבוא "נתן מי שהוסמך לכך".   .21

תיקון תקנה 87 

תיקון תקנה 93 

תיקון תקנה 128 
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בתקנה 161)3( לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום  "בכתב" יבוא "בכותרת כתב".   .22
בתקנה 162 לתקנות העיקריות -   .23

בפסקה )1(, אחרי "יומצא" יבוא "לנמען שאינו בית המשפט";  )1(

אחרי פסקה )3( יבוא:   )2(

")4( על מסמך ראשון המוגש בתיק המתנהל בבית המשפט העליון."

בתקנה 163)ד( לתקנות העיקריות, אחרי "הדן בתובענה" יבוא "או הערעור" ובמקום   .24
"אם התובענה נדונה" יבוא "אם התובענה או הערעור נדונים".

בתקנה 164 לתקנות העיקריות -  .25
)1( בתקנת משנה )ב(, בסופה יבוא: 

")3( אם הנמען אינו תושב ישראל אך נמצא בתחומי המדינה, יציין המבקש 
בתצהיר כי למיטב ידיעתו הנמען נמצא בישראל ויצרף ראיה על כך, וכן יציין 

את הפעולות שנקט כדי להמציא לו את המסמך.";

)2( תקנת משנה )ג( - תימחק. 

"באותה  יבוא  מעילותיה"  אחת  "שלגבי  אחרי  העיקריות,  לתקנות   )10(166 בתקנה   .26
תובענה נגדו". 

בתקנה 177)1( לתקנות העיקריות, המילים "או בידי שופט או רשם" - יימחקו.   .27
בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -  .28

בכותרת, אחרי "10" יבוא "15";  )1(

בכותרת לטופס 1, במקום ")תקנה 10(" יבוא ")תקנה 15(";  )2(

בסעיף 1 לטופס 5, המילים "כתב הגנה" - יימחקו.   )3(

ט"ו באייר התשע"ט )20 במאי 2019(
)חמ 3-5000(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל( )מקדוניה(, התשע"ט-2019

בתוקף  סמכותי לפי סעיף 196)א( לפקודת מס הכנסה1, אני מודיע ומצווה לאמור:

התשע"ו בכסלו  כ"ז  ביום  שנעשה  להסכם  תוקף  שיינתן  הוא  המועיל  )א( מן   .1 
)9 בדצמבר 2015(, בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת מקדוניה בדבר מניעת כפל 

מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה )להלן - ההסכם(.

להסכם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס, משנת המס המתחילה ביום כ"ד בטבת  )ב( 
התשע"ט )1 בינואר 2019( ואילך.

י"ג באדר א' התשע"ט )18 בפברואר 2019(
)חמ 3-1431(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון תקנה 161 

מתן תוקף להסכם 

תיקון תקנה 162 

תיקון תקנה 163 

תיקון תקנה 164 

תיקון תקנה 166 

תיקון תקנה 177 

תיקון התוספת 
הראשונה 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1
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תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תדרים למיתקני גישה אלחוטית( )תיקון(, 
התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27א ו–59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-11982, 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תדרים למיתקני גישה אלחוטית(, התשס"ב-22002,   .1
בתקנה 1  -

)1( במקום פסקה )1( יבוא:

")1א( תחום תדרים לקליטה 698 עד 736 מגה-הרץ )להלן מה"ץ( ותחום תדרים 
לשידור 736 עד 791 מה"ץ; 

)1ב( תחום תדרים לקליטה 806 עד 849 מה"ץ ותחום תדרים לשידור 851 עד 
894 מה"ץ; תחום תדרים לקליטה 880 עד 915 מה"ץ ותחום תדרים לשידור 925 

עד 960 מה"ץ; 

)1ג( תחום תדרים לשידור 791 עד 821 מה"ץ, תחום תדרים לקליטה ולשידור 
821 עד 832 מה"ץ ותחום תדרים לקליטה 832 עד 862 מה"ץ;"; 

)2( אחרי פסקה )5( יבוא: 

לקליטה  תדרים  תחום  מה"ץ;   2,570 עד   2,500 לקליטה  תדרים  ")5א( תחום 
ולשידור 2,570 עד 2,620 מה"ץ ותחום תדרים לשידור 2,620 עד 2,690 מה"ץ;";

)3( בפסקה )6(, במקום "3,600" יבוא "3,800";

מה"ץ;   76,000 עד   71,000 מה"ץ;   66,000 עד   57,000  ;" יבוא  בסופה   ,)9( )4( בפסקה 
81,000 עד 86,000 מה"ץ".

י"ד באייר התשע"ט )19 במאי 2019(
)חמ 3-3154(

א ר ק ב  ו י א  
שר התקשורת  

צו בנק ישראל )חובות דיווח של מסלקות(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39)א( לחוק בנק ישראל, התש"ע-12010 )להלן - החוק(, ובאישור 
הוועדה, אני מצווה לאמור:

בצו זה -  .1
"חבר בורסה" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך2;

"מסלקה" - כהגדרתה בסעיף 44לא לחוק ניירות ערך;

"נייר ערך" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

"קרן" - קרן פתוחה כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-31994.

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.  2
ס"ח התשנ"ד, עמ' 308.  3

תיקון תקנה 1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"א, עמ' 530.  1

ק"ת התשס"ב, עמ' 858.  2

הגדרות
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מסלקה תדווח לבנק ישראל במתכונת ובמועדים הקבועים בטופס שבתוספת; הדיווח   .2
יימסר בדרך אלקטרונית כפי שיורה לה בנק ישראל.

תוספת
)סעיף 2(

טופס דיווח על פעולות ויתרה בקרן ............................ ליום ....................................

הדיווח יימסר בעד כל יום מסחר ביום העסקים הבא.

פרטי הקרן:

מספר הקרן

דיווח על פעולות בקרן:

תאריך 
המסחר

מספר חבר 
הבורסה

סוג הפעולה שביצע 
חבר בורסה4

סוג התנועה 
שבוצעה על ידי 

חבר הבורסה5

תנועה יומית 
)מכירה/קנייה( 

ביחידות קרן
מספר אסמכתא 

של הפעולה

דיווח יתרה ביחידות הקרן לאחר הפעולות בקרן:

סך כל היתרה המופקדת במסלקה 

 סך כל מספר התנועות שבוצעו באותו יום
בקרן )כמות רשומות של תנועות לקרן(

 סך כל מספר החברים המחזיקים בקרן
)כמות רשומות היתרה בקובץ(

י' באייר התשע"ט )15 במאי 2019(
)חמ 3-5824(

ן ו ר י ר  י מ א  
נגיד בנק ישראל  

הודעת הגנת חיית הבר )אגרת היתר סחר( )מס' 2(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 12ג)ג( לתקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו-11976 )להלן - 
התקנות(, ועקב שינוי המדד כאמור בתקנה 12ג)ב( לתקנות, אני מודיע לאמור:

החל ביום י"א באייר התשע"ט )16 במאי 2018(, נוסח תקנה 12ג)א( לתקנות הוא כלהלן:  .1

חובת דיווח

 4  סוג הפעולה יסומן לפי הקודים האלה: 2 - הפקדה; 14 - העברה; 32 - הפקדת תשלומים; 33 -משיכת

 תשלומים; 82 - עסקה בקרן נאמנות.
5  סוג התנועה יסומן לפי הקודים האלה: 0 - קנייה )חיובי(; 1 - מכירה )שלילי(.

ק"ת התשל"ו, עמ' 2631; התשנ"ה, עמ' 356; התשע"ט, עמ' 1480.  1

עדכון אגרות
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")א(  בעד מתן היתר -

לסחר שעניינו ייבוא או ייצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה,   )1(
ישלם המבקש אגרה בשיעור של 361 שקלים חדשים;

לסחר שעניינו ייבוא או ייצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה,   )2(
ישלם המבקש אגרה בשיעור של 180 שקלים חדשים;

לסחר שעניינו ייבוא או ייצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה,   )3(
ישלם המבקש אגרה בשיעור של 91 שקלים חדשים;

לסחר שאינו ייבוא או ייצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 904 שקלים   )4(
חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהיה פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור 

השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 7,175 שקלים חדשים לשנה;

לשנה,  חדשים  שקלים   273 בסך  אגרה  המבקש  ישלם  בר  חיית  להחזקת   )5(
ואולם מי שמחזיק בפחות מ–5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, 

יהיה פטור מתשלום אגרה כאמור."

י"ז באייר התשע"ט )22 במאי 2019(
)חמ 3-524-ת1(

ן י י ט ש ד ל ו ג ל  ו א ש  
מנהל הרשות לשמירת הטבע  

והגנים הלאומיים  

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי ניפוק גפ"מ(, 
התשע"ט-2019

ניפוק  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
גפ"מ(, התשנ"ט-11999 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

מחירי שירות ניפוק גפ"מ התעדכנו ולפיכך נוסח התוספת לצו, מיום כ"ה באדר ב'   .1
התשע"ט  )1 באפריל 2019(, הוא כלהלן:

"תוספת
)סעיף 2(

מחירי שירות ניפוק גפ"מ

הערותבשקלים חדשיםיחידת חיובהשירות

המחיר כולל אחסון תפעולי 11.70טונה1. ניפוק גפ"מ למכליות
ופעולות שאיבה והזרמה 

הכרוכות בשירות

המחיר כולל אחסון תפעולי 6.84טונה2. ניפוק גפ"מ בהזרמה
ופעולות שאיבה והזרמה 

הכרוכות בשירות."

כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2152-ת6(  

                                                                                   מנהל מינהל הדלק והגז

עדכון מחירים

ק"ת התשנ"ט, עמ' 720; התשע"ט, עמ' 2937.  1
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