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 תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(
)סדרי הדין בערעור( )תיקון מס' 2(, התשפ"ב-2022

ושיקום(  )תגמולים  הנכים  לחוק  ו–34)ג(  12א)ג(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לחוק  25)ט(  סעיף  לפי  משולב[1,  ]נוסח  התשי"ט-1959 
משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   108 סעיף  ולפי  התש"י-21950,  ושיקום(,  )תגמולים 

התשמ"ד-31984, אני מתקין תקנות אלה:

הדין  )סדרי  ושיקום(  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  ומשפחות  הנכים  בתקנות   .1
בערעור(, התשמ"ז-41987 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -

בפסקה )2( להגדרה "ערעור", במקום "ערעור" יבוא "בקשת רשות לערער" ובמקום   )1(
"לפי סעיף 34)ד( לחוק הנכים" יבוא "לפי סעיף 12א וסעיף 34)ד( לחוק הנכים"; 

בסופה יבוא:  )2(

""תקנות סדר הדין האזרחי" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-52018."

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -  .2
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ובקשת רשות לערער לבית המשפט העליון";  )1(

בתקנת משנה )א(, במקום "למשרד הרישום" יבוא "למזכירות";  )2(

"שלושה  ובמקום  "שישים"  יבוא  וחמישה"  "ארבעים  במקום  )ב(,  משנה  בתקנת   )3(
עותקים של כתב הערעור" יבוא "עותק אחד של כתב ערעור, ושלושה עותקים, אם 

נדון לפני הרכב של שלושה שופטים";

במקום תקנת משנה )ג( יבוא:   )4(

")ג( בקשת רשות לערער על פסק דין של בית המשפט המחוזי תוגש למזכירות 
של בית המשפט העליון בתוך שישים ימים מיום שבו הומצא פסק הדין; ניתנה 

הרשות, יראו את נימוקי הבקשה לרשות ערעור כנימוקי הערעור.";

)5( אחרי תקנת משנה )ג( יבוא: 

בשינויים יחולו,  האזרחי  הדין  סדר  לתקנות  ו–149)1(   134  ")ד( תקנות 
המחויבים, על כתב ערעור ועל בקשת רשות לערער; לעניין זה יראו את משרד 
פרקליט המחוז במחוז שבו מוגש הערעור כמענו של קצין התגמולים להמצאת 
מערערים;  שעליה  ההחלטה  את  שנתנה  הערכאה  שם  ולעניין  בי–דין,  כתבי 
בכתב ערעור יצוינו פרטי הוועדה שעל החלטתה מערערים; בגוף הערעור תצוין 

נוסף על כך הנקודה המשפטית שבה מערערים."

תקנה 3 לתקנות העיקריות - בטלה.  .3
בתקנה 4 לתקנות העיקריות -  .4

בתקנת משנה )א(, המילים ", התשמ"ד-1984" - יימחקו, ובסופה יבוא "ובכלל זה   )1(
הוראות הנוגעות להמצאת מסמכים לפי פרק י"ט לתקנות סדר הדין האזרחי";

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

ביטול תקנה 3 

תיקון תקנה 4 

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשל"ט, עמ' 68.  1
ס"ח התש"י, עמ' 162; התש"ם, עמ' 190.  2

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשמ"ט, עמ' 48.  3
ק"ת התשמ"ז, עמ' 746.  4

ק"ת התשע"ט, עמ' 422; התשפ"א, עמ' 1270.  5
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לתקנות  י'  סימן  ל'  שבפרק  המוצגים  תיק  "לענין  במקום  )ב(,  משנה  בתקנת   )2(
האמורות" יבוא "לעניין מסמכים שהמערער יצרף לערעור או לבקשת רשות לערער 

לפי פרק י"ז לתקנות סדר הדין האזרחי".

לפי  דין,  פסק  או  החלטה  על  לערער  רשות  בקשת  או  ערעור  על  יחולו  אלה  תקנות   .5
העניין, שניתנו לפני יום התחילה, והמועד להגשת הערעור או בקשת הרשות לערער 
במועד  יחלוף  או  התחילה  ביום  חלף  התחילה,  יום  לפני  כנוסחן  אלה  תקנות  לפי 

לאחריו.

ו' בניסן התשפ"ב )7 באפריל 2022(
)חמ 3-939(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר המשפטים  

הודעת שירותי הובלה )אגרות(, התשפ"ב-2022

 - )להלן  התשס"א-12001  הובלה,  שירותי  לתקנות  27)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שיעור עליית המדד שפורסם בחודש ינואר 2022 לעומת המדד שפורסם בחודש   .1
התשפ"ב  ב'  באדר  כ"ט  מיום  לתקנות,  השישית  התוספת  נוסח  יהיה   ,2021  ינואר 

)1 באפריל 2022(, כמפורט להלן:

"תוספת שישית
)תקנה 26(

אגרות

בשקלים חדשיםבעד -

181. רישיון מוביל

240. רישיון מיוחד לרכב )תקנה 5)ג((

381. היתר לנהג להוביל חומר מסוכן

481. הסמכת אחראי על בטיחות הובלה של חומר מסוכן

581. הסמכת אחראי על הניהול המקצועי

40".6. כפל רישיון או כתב הסמכה

ג' בניסן התשפ"ב )4 באפריל 2022(
ק נ ר פ ל  כ י מ )חמ 3-2840-ת2(  

המנהלת הכללית של   

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   

 

תחולה והוראות 
מעבר 

שינוי סכומי 
האגרות

ק"ת התשס"א, עמ' 446; התשע"ב, עמ' 1500; התשע"ה, עמ' 936; התשע"ט, עמ' 2958.  1
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