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תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס' 3(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 108 ו–109 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד- 
11984, וסעיף 26 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-21995, אני מתקינה תקנות 

אלה:

התקנות   - )להלן  התשמ"ד-31984  האזרחי,  הדין  סדר  לתקנות  258ה)א(  בתקנה    1
העיקריות(, בסופה יבוא "; היתה התובענה בין בני זוג באחד מן העניינים המפורטים 
בפסקה )2( או )3( שבתקנה 258ז, בעניין ילדם הקטין, תוגש התובענה לפי טופס 26א1 " 

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, אחרי טופס 26א יבוא:    2

"טופס 26א1
)תקנה 258ה)א((

"בבית המשפט לענייני משפחה    

ב    

תיק עיקרי       

תיק  מס'     

לפני כב' השופט     

בן הזוג התובע/המבקש    

נגד

בן הזוג הנתבע/המשיב     

מהות התובענה    

בעניין הילד       

מעמדו של התובע בעניין הילד     "

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן     3
ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(

)חמ 3-1778-ת1(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשס"ח-2007 )תיקון מס' 2(, 
התשע"ד-2014

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108 79ד)א(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, אני מתקינה תקנות אלה:

תיקון תקנה 258ה

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה

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

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשע"ד, עמ' 250 )1178( ועמ' 1188   3

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשס"א, עמ' 498   1
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בתקנה 4 לתקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשס"ח-22007, במקום "ותוקפן    1
לשש שנים וארבעה חודשים" יבוא "ותוקפן לשש שנים ושמונה חודשים" 

תחילתן של תקנות אלה ביום ו' באלול התשע"ד )1 בספטמבר 2014(    2
י"ח באב התשע"ד )14 באוגוסט 2014(

)חמ 3-1778-ת1(

ני לב י  פ י צ  

שרת המשפטים  

 צו סדר הדין הפלילי )חקירת חשודים( )חקירת חשודים לפי חוק
השיפוט הצבאי(, התשע"ד-2014

חשודים(,  )חקירת  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  16)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ב-12002 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שרת המשפטים ובאישור ועדת החוקה 

חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

שמבצעת  חקירות  על  יחולו  ו–5)ב(,  5)א()3(  סעיף  למעט  לחוק,   13 עד   1 סעיפים  )א(    1
המשטרה הצבאית מכוח חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-21955 )להלן - חוק השיפוט 

הצבאי(, בשינויים המחויבים, ובהם אלה:

הסמכות הנתונה בסעיפים אלה לשוטר תהיה נתונה לשוטר צבאי;  )1(

בכל מקום שבו מדובר בתחנת משטרה יראו כאילו מדובר בבסיס משטרה   )2(
צבאית או במיתקן מעצר צבאי;

בסעיף 13, במקום "בית משפט" יבוא "בית דין צבאי";  )3(

בכל מקום שבו הוענקה סמכות לקבוע כללים ותקנות, יראו כאילו מדובר   )4(
בסמכות לקביעה בפקודות הצבא  

על אף האמור בסעיף קטן )א(, סעיפים 4)א(, 7)1( ו–)2( ו–11)א()3( לחוק לא יחולו על  )ב( 
חקירות בחשד לביצוע עבירה לפי סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי  

תחילתו של צו זה שמונה חודשים מיום פרסומו     2
י"ט בתמוז התשע"ד )17 ביולי 2014(

)חמ 3-4780(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ  
שר הביטחון  

צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי 
ובמאגר מידע )תקופת מבחן( )תיקון(, התשע"ד-2014

זיהוי  ונתוני  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  הכללת  לחוק   )1(41 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-12009, בהתייעצות עם שר האוצר ועם 

שרת המשפטים ובאישור ועדת הכנסת המשותפת, אני מצווה לאמור:

__________
ק"ת התשס"ח, עמ' 86; התשע"ד, עמ' 1084   2

תיקון תקנה 4

תחילה

החלת החוק על 
חקירת חשודים לפי 
חוק השיפוט הצבאי

תחילה

__________
ס"ח התשס"ב, עמ' 468   1
ס"ח התשט"ו, עמ' 171   2

__________
ס"ח התש"ע, עמ' 256   1
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במסמכי  ביומטריים  זיהוי  ונתוני  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  הכללת  לצו   13 בסעיף     1 
 זיהוי ובמאגר מידע )תקופת מבחן(, התשע"א-22011, במקום "מיום י"ט בטבת התשע"ג

)1 בינואר 2013( עד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" יבוא "מיום כ"ב בתמוז 
התשע"ג )30 ביוני 2013( עד יום י"ב בתמוז התשע"ה )29 ביוני 2015(" 

כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(
)חמ 3-4098(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

 צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים )שינוי התוספות השנייה
והרביעית לחוק(, התשע"ד-2014

ציבוריים,  בגופים  הביטחון  להסדרת  לחוק  18)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, 

ובאישור ראש הממשלה וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת השנייה2 לחוק, בסופה יבוא:   1
"21  מפעיל מיתקן יבשתי לעיבוד גז טבעי המתקבל מצנרת מהים או ממדינה זרה, 

מכוח רישיון או על פי דין "

בתוספת הרביעית3 לחוק, בסופה יבוא:   2
"אשקלון",  I/10 התשי"ב-41952:  הנפט,  בחוק  כמשמעותם  החזקות   "28  בעלי 

החיוניות  הממוחשבות  המערכות  לעניין  "נועה"    I/7-ו "דלית"    I/13 "תמר",    I/12
המופעלות בקשר לחזקות אלה "

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    3
כ"ו בתמוז התשע"ד )24 ביולי 2014(

)חמ 3-2948(

' ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י  
השר לביטחון הפנים  

תיקון טעות דפוס

בתקנות שירותי תיירות )בתי מלון(, התשע"ג-2013, שפורסמו בקובץ התקנות 7207, 
התשע"ג, עמ' 532, בתוספת הרביעית, בסעיף 6 לטופס, במקום פסקאות )2( ו–)3( צריך להיות:

תעודת הדרגה שניתנה לבית המלון או החלטת הממונה בדבר קביעתה;  )2("

העתק החלטת הממונה שעליה מוגשת ההשגה "  )3(

)חמ 3-1180-ת1(

תיקון סעיף 13

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 1287; התשע"ג, עמ' 374   2

שינוי התוספת 
השנייה לחוק

שינוי התוספת 
הרביעית לחוק

תחילה

__________
ס"ח התשנ"ח, עמ' 348; התשס"ה, עמ' 204   1

ק"ת התש"ע, עמ' 618   2
ק"ת התשע"ב, עמ' 199   3
ס"ח התשי"ב, עמ' 322   4




