רשומות

קובץ התקנות
ט״ו בבם׳יו התשנ״ז

5795

תקנות סדר הדין האזרחי)תיקון( ,התשנ״ז1996-
תקנות ההוצאה לפועל)תיקון( ,התשנ״ז 996-ו
תקנות סדרי דין)אישור הסכם ממון בין בני זוג()ביטול( ,התשנ״ז 996-ו
תקנות מם הכנסה)כללים לאישור ולניהול קופות גמל()תיקון( ,התשנ״ז 996-ו
צו המועצות למוצרי פירות וירקות)ייצור וייצוא()כינון מועצה למוצרי עגבניות()תיקון(,
התשנ״ז1996-
צו המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא()כינון מועצה למוצרי תירם()תיקון(,
,
התשנ״ז1996-
צו המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא()כינון מועצה למוצרי פרי הדר()תיקון(,
התשנ״ז1996-
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140
140
141
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תקנות כזדד הדין האזרחי)תיקון( ,התשנ״ז 996-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108ו־09ו לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד) 1984-להלן  -חוק בתי המשפט( ,וסעיף  26לחוק בית המשפט לענייני משפחה,
התשנ״ה , 1995-אני מתקין תקנות אלה:
י

2

תיקון תקנה 178

בתקנה  178לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ״ד984-ו )להלן  -התקנות
.1
העיקריות( -
) (1בתקנת משנה )א( ,במקום ״ישלח בית המשפט או הרשם ,לפי דרישת בעל דין
הזמנה לעדים״ יבוא ״רשאי בית המשפט ,לבקשת בעל דין ,להזמין עד״ ובסופה יבוא
״ההזמנה תומצא באחת הדרכים האמורות בתקנה .475׳׳;
ג

) (2בתקנת משנה )ג( ,במקום ״הודיע״ יבוא ״נשלחה ההזמנה לפי תקנת משנה )א(
שלא בידי בעל דין ולא ניתן להמציא לעד את ההזמנה ,יודיע״ ובמקום ׳׳ ,ימסור בעל
הדין״ יבוא ״ובעל הדין ימסור״.
.2

במקום כותרת פרק כ׳ 1יבוא :״פרק ב׳ו :ביו) המשפט לענייני משפחה״.

תיקון תקנה 258ד

.4

בתקנה 258ד לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 258ז

.5

תיקון תקנה 258יב

.6
.7

תיקון כותרת
פרק כיו
בתקנה 258א לתקנות העיקריות ,במקום ״בחוק״ יבוא ״בחוק בית המשפט לענייני
תיקון תקנה 258א .3
משפחה )בפרק זה  -החוק(״.
) (1בתקנת משנה )ה( ,ברישה ,במקום ״לתיק העיקרי״ יבוא ״לתיק עיקרי שהוגשה
בו תובענה באחד מן העניינים המפורטים בתקנה 258ז ,בפסקאות ) (1עד) ,(5לרבות
אישור הסכם באחד מן העניינים המפורטים בהן ,או בפסקאות ) (7עד ) (9שם״;
) (2אחרי תקנת משנה )ה( יבוא:
״)ו( תביעה שכנגד או הודעת צד ג׳ תוגש בתיק משנה נפרד.״
בתקנה 258ז לתקנות העיקריות ,אחרי פסקה ) (12יבוא:
״)2וא( תובענה בענייני משפחה לפי חוק הבוררות ,התשב׳׳ח;1968-
)2וב( תובענה לפי סעיף 9וה)ב( לחוק מרשם אוכלוסין ,התשב״ה;1965-
)2וג( תובענה לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד הילוד(,
התשנ״ו;1996-״.

תיקון תקנה 258כ

בתקנה 258יב)ז( לתקנות העיקריות ,המלים ״בתי המשפט״  -יימחקו.
בתקנה 258כ לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:
״)בו( הוגשה בקשה ליישוב סכסוך ,רשאי בית המשפט להפנות את בעלי הדין
ליחידת הסיוע באמור בתקנה 258יט או להפנותם ,בהסכמתם ,לייעוץ או לפישור.״.

תיקון תקנה .8 «258

בתקנה 258בג לתקנות העיקריות ,אחרי ״כאמור בתקנה״ יבוא ״258כ)ב (1או״.

י ס״ח התשמ״ד ,עמ׳ .891
ס״ה התשנ״ה ,עמי .393
ק״ת התשמ״ד ,עמ׳  ;2220התשנ״ו ,עמי .989
2

ג
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קובץ התקנות  ,5795ט״ו בכסלו התשנ״ז26.11.1996 ,

אחרי תקנה 258בה לתקנות העיקריות יבוא:
.9
258בו .הוגשה תובענה לאישור הסבם או לשינוי הסכם בענייני משפחה
־אישור הסכם
בענייני משפחה לפי סעיף )3ג( לחוק ,יסביר בית המשפט לבעלי הדין ,לפני אישור ההסכם,
את משמעות הוראות ההסכם ,ויברר שהם ערבו אותו בהסכמה
חופשית.
פשרה בבית
המשו!ט

הוספת תקנות
258כו עד 258לג

258כז) .א( בית המשפט רשאי ,במסגרת קדם המשפט ,לקיים ישיבה
להצעת הסדר פשרה ,לפי סעיף 79א)ב( לחוק בתי המשפט.
)ב( ישיבה כאמור בתקנת משנה )א( יכול שתתקיים אף לפני
קדם המשפט ,במסגרת דיון בבקשה ליישוב סכסוך או בבקשת ביניים.

המועד להגשת
ערעור

258כח .ערעור כאמור בתקנה  (14)1258ו־)5ו( יוגש לבית המשפט תוך
חמישה עשר ימים מיום שההחלטה נושא הערעור הומצאה למערער.

ערעור שכנגד

258כט .הוראות סימן ה׳ בפרק ל׳ לא יחולו על ערעורים בבית המשפט
לענייני משפחה.

מצות!י כתב
הערעור
הגשה ,עיקרי
טיעון ומוצגים
על ידי המשיב
ערובה לערעור

258ל .לכתב הערעור יצורפו עיקרי טיעון ותיק מוצגים.
258לא .המשיב בערעור יגיש את עיקרי טיעונו ותיק מוצגים תוך חמישה
עשר ימים מיום קבלת כתב הערעור.
258לב) .א( לא יישלח כתב ערעור למשיב אלא לאחר שהמערער
הפקיד במזכירות בית המשפט ערובה ,להנחת דעתו של בית המשפט
ובמועד שקבע להפקדה ,לשם הבטחת הוצאות המשיב ,אלא אם כן הורה
בית המשפט אחרת.
)ב( לא הפקיד המערער ערובה במועד שנקבע ,יירשם הערעור
לדחיה לפני בית המשפט; הודעה על כך תומצא לבעלי הדין.

הדיון בערעור

258לג .בעת הדיון בערעור רשאי כל צד להשלים את טיעוניו בעל
פה.״

.10

בתקנה  261לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משגה )ב( יבוא:
״)ב( הגיש הורה תביעה למזונות קטין ,יצרף ההורה להרצאת הפרטים פירוט של
הכנסותיו בשנים עשר החודשים שקדמו להגשת התביעה.
)ג( היתה תביעה למזונות בעד מספר תובעים ,יפורטו בכתב התביעה צרכיו של כל
תובע בנפרד.״

תיקון תקנה 261

.11

במקום תקנה  265יבוא:

החלפת תקנה 263

־בקשה לפסיקת
מזוגות זמניים

) .265א( בעל דין המבקש שיפסקו לו מזונות זמניים יגיש ,לאחר הגשת
כתב ההגנה בתביעה למזונות ,בקשה לפסיקת מזונות זמניים; בבקשה
יפרט בעל הדין את טיעוניו ,ויצרף אסמכתאות.
)ב( בקשה למזונות זמניים תוגש כבקשה לסעד ביניים כאמור
בתקנה 258ד)ד(.
)ג( המשיב יגיש את תשובתו ,לרבות אסמכתאות ,בעניין הבקשה
לפסיקת מזונות זמניים תוך  10ימים מיום שהבקשה הומצאה לו.
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)ד( על אף האמור בתקנה 258ח)א( ,לבקשה ולתשובה לא יצורף
תצהיר.״
החלפת תקנה  .12 266במקום תקנה  266יבוא:
) .266א( בית המשפט רשאי לפסוק מזונות זמניים על יסוד כתבי
״דיון בבקשה
לפסיקת מזונות הטענות ,הבקשה והתשובה בלבה או ,אם ראה צורך בכך לאחר חקירת
זמניים
המצהירים על תצהיריהם.
)ב( ראה בית המשפט צורך לקיים דיון בבקשה באמור בתקנת
משנה )א( ,יקבע מועד לדיון שיהיה לא יאוחר מ־ 30ימים מיום קבלת
תשובת המשיב לבקשה.״
תיקון תקנה 295יא  .13בתקנה 295יא לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה )ב( ,במקום ״בי החזרת״ יבוא ״או בי
החזרת״.
תיקון תקנה 295טו  .14בתקנה 295טו לתקנות העיקריות ,במקום ״ערובה כלשהי״ יבוא ״ערובה ,התחייבות
של צד ג׳׳ /ובמקום ״לרבות הליכים״ יבוא ״לרבות בקשות ביניים במסגרת
ערבות עו
או ערבות
עצמית או
עצמית
התביעה והליכים״.
תיקון תקנה 346

 .15בתקנה )346א( לתקנות העיקריות ,במקום ״לבית משפט השלום בירושלים״ יבוא
״לבית המשפט לענייני משפחה בתל־אביב-יפו.״.

תיקון תקנה 360

.16
זבות״.

בתקנה )360א( לתקנות העיקריות ,אחרי ״בראיות מהימנות״ יבוא ״המקימות

תיקון תקנה 364

 .17האמור בתקנה  364לתקנות העיקריות יסומן )א( ובו ,במקום ״רשאים הנתבע
והמחזיק״ יבוא ״רשאי הנתבע״ ,ואחרי תקנת משנה )א( יבוא:
״)ב( בקשת הביטול תהא נתמכת בתצהיר לאימות העובדות שעליהן נסמכת
הבקשה :בעלי הדין הנוגעים בדבר יוזמנו לדיון בבקשה.״

קנה

18

.s36

בתקנה

לתקנות

תיקון תקנה 367

.19

תיקון תקנה 373

.20

ה ע י ק ר י ו ת  , 3 6 5במקום ״וערובה של״ יבוא ״וערובה שלו או של״.
בתקנה  367לתקנות העיקריות
) ו( האמור בתקנה יסומן)א( ובו ,במקום הסיפה המתחילה במילים ״ובן אם בדעתו
להגיש התנגדות לצו העיקול״ יבוא ״בקשה לביטול צו העיקול כאמור בתקנה ;364
תשובתו של המחזיק תוגש לבית המשפט והעתק ממנה ימציא המחזיק במישרין
לתובע״;
) (2אחרי תקנת משנה )א( יברא:
״)ב( הודיע המחזיק כי בדעתו להגיש בקשה לביטול צו העיקול ,ימציא לו
התובע ,תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו התשובה כאמור בתקנת משנה)א(,
העתק מבקשת העיקול והתצהיר לפי תקנה .361
)ג( המחזיק רשאי ,תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצא לו העתק מבקשת
העיקול והתצהיר ,להגיש בקשה לביטול צו העיקול.״
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בתקנה  (1)373לתקנות העיקריות ,המילה ״ולמחזיק״  -תימחק.
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 .21בתקנה 406א לתקנות העיקריות ,אחרי ״בקשת רשות ערעור״ יבוא .״או ערעור״,
ובמקרם ״שלא״ יבוא ״שניתנה על פי צד אחד ושלא״.

תיקון תקגה 406א

 .22בתקנה  (1)475לתקנות העיקריות ,לפני ״על ידי פקיד בית המשפט״ יבוא ״במסירה
אישית״.

תיקון הקנה 475

.23

אחרי תקנה  475לתקנות העיקריות יבוא:

״המצאה על ידי
בעל דין

הוספת תקנה 475א

475א) .א( היה בעל דין מיוצג על ידי עורך־דין ,יומצא כתב בי־הדין
באחת מן הדרכים המפורטות להלן:
)ו( הורה בית המשפט להמציא את כתב בי־הדין במסירה
אישית ,ימציא בעל הדין את כתב בי־הדין באמצעות עורך דינו
בהקדם האפשרי ,זולת אם קבע בית המשפט מועד מסירה:
) (2לא הורה בית המשפט על מסירה אישית ,ימציא בעל הדין
את כתב בי־הדין בדואר רשום עם אישור מסירה ,לא יאוחר
מחמישה ימים מיום שנמסר לידו לשם המצאה.
)ב( בעל הדין ישמור ברשותו את אישור המסירה והעתק ממנו יוגש
לבית המשפט באשר בעל הדין מגיש בקשה לסעד כלשהו נגד בעל
דין אחר.״

בתקנה  495לתקנות העיקריות ,בכותרת השוליים ,אחרי ״המצאה בדואר״ ע  :״ ל
.24
ידי בית־משפט״.
וא

.25

ע

בתקנה  496לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 495
תיקון תקנה 496

) (1בתקנת משנה )א( ,המילה ״גם״  -תימחק;
) (2בתקנת משנה )ב( ,במקום ״וימציא לבית המשפט את אישור המסירה״ יבוא
״ויגישו לבית המשפט כאמור בתקנה 475א)ב(״.
.26

תיקון התוספת

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ,בטופס _ 6
2א

הראשונה

 (1:במקום ״טופס 26א
)תקנה 258ד(״
יבוא :״טופס 26א
)תקנה 258ה(״.
) (2בחלק ״פרטים אישיים נוספים של בן הזוג ושל בת הזוג״,
המילים ״תיקים על הרשעות קודמות :יש/אין
תיקים תלויים ועומדים :יש/אין״  -יימחקו:
) (3הכותרת ״תצהיר בבקשה ליישוב סכסוך״  -תימחק.
.25
פרסומן.

)א( תחילתן של תקנות אלה ,למעט תקנות  23עד  ,25שלושים

)(:1

תחילתן של תקנות  23עד  25שלושה חודשים מיום פרסומן.

ג׳ בכסלו׳ התשנ״ז) 14בנובמבר (1996
<חמ !778״>3
קובץ התקנות  ,5795ט״ו בכסלו התשנ״ז26.11.1996 ,

צחי ה נגבי
שר המשפטים

י מ י 0

מ י ו ם

תחילה

תקנות ההועאה לפועל )תיקון( ,התשנ״ז 996-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  88לחוק ההוצאה לפועל ,התשב״ז 967-ו י ,אני מתקין תקנות
אלה:
ותיקון תקנה 120

בתקנה )120ב (1לתקנות ההוצאה לפועל ,התש״ם979-ו  ,בסופה יבוא :״על ערעור
.1
כאמור יחולו תקנות 258בח עד 258לג לתקנות סדר הדין״.

תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(,
.2
התשנ״ז996-ו .

2

ג

ג׳ בבסלו התשנ״ז) 14בנובמבר
)חמ (3-65

9 9 6

י

(

צח י הנגב י
שר המשפטים

י ס״ח התשכ״ז ,עמי  ¡116התשנ״ו ,עמ׳ .486
י ק״ת התשל״ד ,עמי  ;210התשנ־ו ,עמ׳ .50
ק״ת התשנ״ז ,עמי .136
5

תקנות סדרי דין)אישור הסבם ממון בין בני זוג()ביטול( ,התשנ״ז996-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לחוק יחסי.ממון בין בני זוג ,התשל״ג ,'1973-אני מתקין
תקנות אלה:
ביטול

תקנות סדרי דין)אישור הסכם ממון בין בני זוג( ,התשל״ד) 1973-להלן  -התקנות( -
.1
בטלות.

תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(,
.2
התשנ״ז996-ו .

הוראת מעבר

על אף האמור בתקנה ו ,יוסיפו התקנות לעמוד בתוקפן במקום שלא הוקם בו בית
.3
משפט לענייני משפחה.

ג

ג

ג׳ בכסלו התשנ״ז) 14בנובמבר (1996
)חמ (3-1778
1
1
5

צחי הנגבי
שר המשפטים

ס״ח התשל״ג ,עמי  ;267התשנ״ב ,עמי .398
ק״ת התשל־ד ,עמי .210
ק־ת התשנ״ז ,עמי .136

תקנות מם הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל()תיקון(,
התשנ״ז996-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  47ו־ 243לפקודת מס הכנסה' ,אני מתקין תקנות אלה:
תיק1ןתקנה51א

בתקנה 51א)ג( לתקנות מם הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(,
.1
התשב״ד) 1964-להלן  -התקנות העיקריות( ,אחרי ״בחלק א׳ לתוספת הרביעית״ יבוא
2

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
* ק׳׳ת התשכ״ד ,עמי  ;1302התשנ״ו ,עמי .1348
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״ולגבי קופת גמל לקיצבה שאושרה לאחר יום כ״ט בטבת התשנ״ה )ו ביגואר 995ו( -
במתכונת שעליה יורה הממונה״.
בתקנה 51ג)א( לתקנות דזעיקריות ,בסופה יבוא ״ואולם הממונה יהיה רשאי להורות
,2
לקופת גמל לקיצבה שאושרה לאחר יום ב״ט בטבת התשנ״ה ) 1בינואר  ,(1995להגיש את
תחזיות זרמי הכספים של הקופה ,במועדים שונים וגשל תקופות שונות״.
ח׳ בחש •ן התשנ״ז) 2באוקטובר (1996
)חמ(3-129

תיקון תקנה ו

5ג

דן מ ר י ד ו ד
שר האוצר

צו המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא( )כינון מועצה למוצרי
עגבניות()תיקון( ,התשנ״ז1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  22 ,2ו־ 55לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור
וייצוא( ,התשל״ג-י973ו  ,ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
י

במקום סעיף  4לצו המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא()כינון מועצה
.1
למוצרי עגבניות( ,התשמ״ד , 1984-יבוא:

החלפת סעיף 4

2

״תוקף
.2

 .4תוקפו של צו זה עד יום י״ג בתמוז התשם״א ) 4ביולי• .(2001״
תחילתו של צו זה ביום י״ז בתמוז התשג״ו) 4ביולי .(1996

תחילה

כ״ט בחשון התשנ״ז) 11בנובמבר (1996
נ ת ן ש ר נם קי

גחמ (3-1666

שר התעשיה והמסחר
ם״ח התשל״ג ,עמי .292
ק״ת חתשמ״ד ,עמי  ;1918התשמ־ז ,עמי  ;1032חתשנ״א ,עמי  ;506התשנ״ד ,עמי .209

צו המועצות למוצרי פירות וירקות)ייצור וייצוא()כינון מועצה למוצרי תירס(
)תיקון( ,התשנ״ז996-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  22 ,2ו־ 55לחוק המועצות למוערי פירות וירקות )ייצור
וייצוא( ,התשל״ג973-וי ,ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
במקום סעיף  4לצו המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא()כינון המועצה
.1
למוצרי!תירם( ,התשמ״ד984-ו  ,יבוא:

החלפת סעיף 4

2

״תוקף
.2

 .4תוקפו של צו זה עד יום י״ג בתמוז התשם״א ) 4ביולי .(2001״
תחילתו של צו זה ביום י״ז בתמוז התשג״ו) 4ביולי .(1996

כ״ט בחשון התשנ״ז) 11בנובמבר (1996
)חמ 666ו(3--

תחילה

נתן שרנםקי
שר התעשיה והמסחר

י ם״ח התשל״ג ,עמי .292
ק״ת התשמ״ד ,עמי  ;1918התשמ״ז ,עמי  ;1032התשנ״א ,עמי  ;506התשנ״ד ,עמי .209
2
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צו המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא()כינון מועצה למוצרי
פרי הדד()תיקון( ,התשג״ז1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  22 ,2ו־ 55לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור
וייצוא( ,התשל״ג973-ו' ,ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
החלפת סעיף 4

במקום סעיף  4לצו המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא()כינון מועצה
ו.
למוצרי פרי הדר( ,התשל״ו975-ו  ,יבוא:
2

״תוקף
תחילה

.2

 .4תוקפו של צו זה עד יום י״ד בתשרי התשם״ב )ו באוקטובר .(2001׳׳
תחילתו של צו זה ביום י״ח בתשרי התשנ׳׳ז)ו באוקטובר 996ו(.

כ״ט בחשון התשנ״ז)וו בנובמבר 0996
)חמ -1666ג(

נתן שרנםקי
שר התעשיה והמסחר

סייח התשל״ג ,עמי .292
ק״ת התשל״ז ,עמי  ;6התשמ״ז ,עמי  ;696התשנ״א ,עמי  ;506התשנ״ד ,עמי .208
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