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תקנות תובענות ייצוגיות )תיקון מס' 3(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5)א()1( ו–31)ב( לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-12006  
)להלן - החוק(, סעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, וסעיף 13 לחוק 

בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-32000, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-42010 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1, בהגדרה   .1
"תקנות סדר הדין", במקום "תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984" יבוא "תקנות סדר 

הדין האזרחי, התשע"ט-52018".

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ו( יבוא:     .2
")ז( בקשה לאישור והתשובה לבקשה לאישור לפי תקנת משנה )ג( לא יעלו בהיקפן 
וחמישה  עשרים  על  בהיקפם  יעלו  לא  המצורפים  התצהירים  עמודים;  שלושים  על 
עמודים; תשובת המבקש לפי תקנת משנה )ד( לא תעלה בהיקפה על חמישה עמודים; 

התצהיר המצורף לה לא יעלה בהיקפו על שלושה עמודים."

אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:  .3

כלשהן "בקשות בקשות  יוגשו  לא  לאישור,  בקשה  הוגשה  )א(  2א. 
במועד שלאחר הגשת כתב התשובה האחרון לפי תקנה 2 
או לאחר שחלף המועד להגשתו, לפי המוקדם, עד מועד 
 45 עד  או  נקבעה,  אם  הראשונה,  קדם–המשפט  ישיבת 
המאוחר  לפי  האחרון,  התשובה  כתב  הגשת  לאחר  ימים 
לתקנות  49)א(  בתקנה  מנויה  הבקשה  אם  זולת  מביניהם, 

סדר הדין או  אחת מאלה:

)1( בקשת הסתלקות לפי סעיף 16 לחוק;

)2( בקשה לעיכוב הליכים בשל הליך פלילי.

תקנה 49)ב( עד )ט( לתקנות סדר הדין תחול בשינויים  )ב( 
המחויבים."

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ואחריה יבוא:  .4
")ב( על הליכים לפי תקנות אלה, לא יחול פרק ד' לתקנות סדר הדין."

בתקנה 11 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:  .5
")ה( על בקשת הסתלקות לא תחול תקנה 50)5( לתקנות סדר הדין."

בתקנה 12 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:  .6
")ג1( על בקשת אישור הסדר פשרה לא תחול תקנה 50)5( לתקנות סדר הדין."

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

ס"ח התשס"ו, עמ' 264; התשע"ט, עמ' 252.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התש"ף, עמ' 287.  2
ס"ח התש"ס, עמ' 190; התש"ף, עמ' 320.  3

ק"ת התש"ע, עמ' 1442; התשע"ו, עמ' 771.  4
ק"ת התשע"ט, עמ' 422.  5

הוספת תקנה 2א

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 11

תיקון תקנה 12
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תקנות אלה יחולו על הליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריו; על הליכים שנפתחו   .7
האזרחי,  הדין  סדר  תקנות  המחויבים,  בשינויים  לחול,  ימשיכו  התחילה  יום  לפני 
התשמ"ד-1984, שהוחלו בתקנה 19)א( לתקנות העיקריות, כנוסחן ערב תחילתן של 

תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018.

ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(
)חמ 3-3955(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק )תיקון(, התשפ"א-2020

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108  ,82 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשמ"ד-21984  לצדק,  הגבוה  המשפט  בבית  הדין  סדר  בתקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 20, תקנת משנה )ג( - תימחק.

במקום תקנה 21א לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"החלת סדר הדין 
האזרחי

בתקנות  ו–171   170 ותקנות  ב'  לחלק  י"ט  פרק  9)ה(,  תקנה  21א. 
המשפט  בבית  יחולו  התשע"ט-32018,  האזרחי,  הדין  סדר 

הגבוה לצדק, בשינויים המחויבים, לפי העניין."

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018,   .3
והן יחולו על הליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריו.

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(

)חמ 3-1780(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2321; התשס"ו, עמ' 837.  2
ק"ת התשע"ט, עמ' 422.  3

תחולה

תיקון תקנה 20

החלפת תקנה 21א

תחילה
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