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תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים )סדרי דין( )תיקון מס' 2(, 
התשפ"ב-2022

התש"ס-12000,  מינהליים,  לעניינים  משפט  בתי  לחוק   13 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים )סדרי דין(, התשס"א-32000 )להלן   .1
- התקנות העיקריות( -

אחרי ההגדרה "בית משפט" יבוא:  )1(

""הודעת עדכון" - הודעת עדכון לפי תקנה 33א;";

אחרי ההגדרה "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות" יבוא:   )2(

""מזכיר משפטי", "מספר זהות" - כהגדרתם בתקנות סדר הדין האזרחי;".

בתקנה 5)ב( לתקנות העיקריות -  .2
בפסקה )3א(, אחרי "שבתוספת הראשונה" יבוא "או שבתוספת הרביעית";  )1(

בפסקה )9(, במקום "או בבית דין בקשר לאותה מסכת עובדתית" יבוא "או בבית   )2(
של  החלטה  לאותה  או  עובדתית  מסכת  לאותה  בקשר  שהסתיים,  הליך  לרבות  דין, 

רשות שנגדה מוגשת העתירה".

בתקנה 7)א( לתקנות העיקריות -   .3
בפסקה )1(, בסופה יבוא ")להלן בתקנה זו - תגובה מקדמית(";  )1(

במקום פסקה )5( יבוא:  )2(

כן,  ומשעשה  הצדדים,  במעמד  בעתירה  מוקדם  דיון  יתקיים  כי  ")5( לקבוע 
יגישו המשיבים את תגובתם המקדמית לעתירה או לעניינים שקבע; התגובה 
בית  שקבע  במועד  הדין  בעלי  לשאר  ותומצא  המשפט  לבית  תוגש  המקדמית 
המשפט; לא קבע מועד, תוגש התגובה המקדמית לבית המשפט ותומצא לשאר 

בעלי הדין לא יאוחר מארבעה ימים לפני מועד הדיון;";

בפסקה )6(, אחרי ")להלן - כתב תשובה(" יבוא "אם סבר כי הדבר מוצדק בנסיבות   )3(
העניין".

בתקנה 9)ו( לתקנות העיקריות, המילים "בצירוף עותק העתירה, אם טרם נמסרה לה"   .4
- יימחקו.

בתקנה 10)א( לתקנות העיקריות, במקום "שלושים ימים" יבוא "שישים ימים".  .5
בתקנה 23)ב( לתקנות העיקריות, במקום "ארבעים וחמישה" יבוא "שישים".  .6

בתקנה 24)ב( לתקנות העיקריות -  .7
בפסקה )3א(, אחרי "שבתוספת השנייה" יבוא "או שבתוספת החמישית";  )1(

בפסקה )8(, במקום "או בבית דין בקשר לאותה מסכת עובדתית" יבוא "או בבית   )2(
של  החלטה  לאותה  או  עובדתית  מסכת  לאותה  בקשר  שהסתיים,  הליך  לרבות  דין, 

רשות שבעניינם מוגש הערעור".

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 23

תיקון תקנה 24

ס"ח התש"ס, עמ' 190.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

ק"ת התשס"א, עמ' 171; התשפ"ב, עמ' 110.  3
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אחרי תקנה 25 לתקנות העיקריות יבוא:  .8

עדכון, "הודעת עדכון הודעת  להגיש  רשאי  מינהלי  בערעור  דין  בעל  25א. 
ותחול לעניין זה תקנה 33א."

בתקנה 26 לתקנות העיקריות, במקום "יודיע מזכיר" יבוא "תודיע מזכירות".  .9
בתקנה 28 לתקנות העיקריות -   .10

 - ו–140)א()1(,"  134)א()3(  תקנות  "למעט  המילים  ובה  ")א(",  יסומן  בה  האמור   )1(
יימחקו;

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )2(

")ב( תקנה 33 לתקנות סדר הדין האזרחי לעניין סמכות מזכיר משפטי תחול 
על ערעור לפי פרק זה בשינויים המחויבים, אם אין בחוק ובתקנות אלה הוראה 
אחרת לעניין הנדון; סמכות המזכיר המשפטי לא תחול על בקשה לסעד זמני או 
ביניים  לצו  ובקשה  החלטה,  ביצוע  לעיכוב  או  הליכים  לעיכוב  בקשה  ביטולו, 

או לצו ארעי."

בתקנה 29 לתקנות העיקריות, המילים "פרט להוראות בדבר מגבלות העמודים ובדבר   .11
חלוקת כתבי הטענות," - יימחקו.

בתקנה 32 לתקנות העיקריות, במקום "למעט סעיפים 134)א()3(, 135, 137 ו–140)א()1("   .12
יבוא "למעט תקנות 135, 137 והמועדים לפי תקנה 140)א()1(".

בתקנה 33 לתקנות העיקריות -  .13
בתקנת משנה )א(, במקום "ארבעים וחמישה" יבוא "שישים";  )1(

בתקנת משנה )ב(, אחרי "על פסק דין" יבוא "של בית המשפט הוא שישים ימים"   )2(
והמילים "ועל החלטה אחרת של בית המשפט הוא שלושים יום" - יימחקו;

במקום תקנת משנה )ג( יבוא:  )3(

")ג( המועד להגשת בקשת רשות לערער על החלטה אחרת של בית המשפט 
הוא שלושים ימים."

אחרי תקנה 33 לתקנות העיקריות יבוא:  .14

בעל דין בערעור ובבקשת רשות לערער לבית המשפט "הודעת עדכון )א(  33א. 
העליון רשאי להגיש לא יאוחר משלושים ימים לפני מועד 
הדיון, הודעת עדכון על נסיבות חדשות השייכות לעניין, 
עובדתיות או משפטיות, שאירעו לאחר שניתנה ההחלטה 

נושא הערעור או בקשת רשות לערער.

להגיש  שכנגד  דין  בעל  רשאי  עדכון,  הודעת  הוגשה  )ב( 
ימים  עשר  מחמישה  יאוחר  לא  העדכון  להודעת  תגובה 

מיום קבלת ההודעה.

הוספת תקנה 25א

תיקון תקנה 26

תיקון תקנה 28

תיקון תקנה 29

תיקון תקנה 32

תיקון תקנה 33

הוספת תקנה 33א
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אורכן של הודעת עדכון והתגובה להודעת העדכון לא  )ג( 
יעלה על שלושה עמודים, לא כולל הכותרת.

יצורפו,  העדכון  להודעת  ולתגובה  העדכון  להודעת  )ד( 
ככל האפשר, העתקי המסמכים הנוגעים לנסיבות החדשות, 

והעובדות שבהן יאומתו בתצהיר כאמור בתקנה 5)ג(."

בתקנה 34 לתקנות העיקריות -   .15
האמור בה יסומן ")א(", המילים "למעט תקנות 134)א()3( ו–140)א()1(," - יימחקו,   )1(
אחרי "ערעור" יבוא "ועל בקשת רשות לערער" ובסופו יבוא "על אף האמור, המועד 
הקבוע בתקנה 140)א()1( לא יחול על תשובה לבקשת רשות לערער על החלטה אחרת 

של בית המשפט";

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )2(

")ב( תקנה 33 לתקנות סדר הדין האזרחי לעניין סמכות מזכיר משפטי תחול על 
ערעור ועל בקשת רשות לערער לפי פרק זה, בשינויים המחויבים, אם אין בחוק 
ובתקנות אלה הוראה אחרת לעניין הנדון; סמכות המזכיר המשפטי לא תחול על 
בקשה לסעד זמני או ביטולו, בקשה לעיכוב הליכים או לעיכוב ביצוע החלטה, 
לפי  אחרת  החלטה  על  לערער  רשות  ובקשת  ארעי  לצו  או  ביניים  לצו  בקשה 

סעיפים 12)ב()1( ו–)1א( לחוק."

בתקנה 38 לתקנות העיקריות -   .16
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "והיקף כתב טענות";  )1(

האמור בה יסומן ")א(" ואחריה יבוא:  )2(

")ב( בית המשפט רשאי לתת הוראות בדבר היקף כתב טענות; נקבע בתקנות 
אלה או בכל חיקוק מדד להיקף כתב טענות, יחול האמור כל עוד בית המשפט 

לא הורה אחרת מטעמים מיוחדים."

הדין  סדר  לתקנות  ו–171   170 9)ה(,  "תקנות  במקום  העיקריות,  לתקנות  44א  בתקנה   .17
האזרחי" יבוא "הוראות פרק כ' לתקנות סדר הדין האזרחי, למעט תקנות 176)ב(, 177)5( 

ו–)6(, 178 ו–179".

הליכים  על  יחולו  והן  פרסומן  מיום  ימים  שלושים  אלה,  תקנות  של  תחילתן  )א(   .18
שיוגשו ביום התחילה או לאחריו. 

על אף האמור בתקנת משנה )א(, תקנות 8 ו–14 לתקנות אלה יחולו גם על הליכים  )ב( 
תלויים ועומדים, ובלבד שנקבע לגביהם דיון במועד המאוחר ב–30 ימים לפחות מיום 

התחילה.

י' בסיוון התשפ"ב )9 ביוני 2022(
)חמ 3-3079(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר המשפטים  

תיקון תקנה 34

תיקון תקנה 38

תיקון תקנה 44א

תחילה ותחולה
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תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )גמול( )תיקון( )הוראת שעה(, 
התשפ"ב-2022

התש"ן-11990  ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשנ"ד-21994  )גמול(,  ורדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  בתקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 9 - 

האמור בה יסומן ")א(";  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")ב( על אף האמור בתקנה 4, ולעניין יושב ראש מועצה קבוע בלבד שלא קיבל 
לגבי התקופות שלהלן גמול השתתפות בעד ישיבות לפי תקנה 1, יחולו הוראות 

אלה:

לגבי תקופה שמיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018( עד יום כ"ז   )1(
באדר התשע"ח )14 במרס 2018( ומיום ט' באדר ב' התשע"ט )16 במרס 2019( 
עד יום כ"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2021( זכאי יושב ראש המועצה 
ל–90%  השווה  לגמול  מלא,  באופן  לתפקידו  זמנו  את  שהקדיש  הקבוע, 

ממשכורתו הכוללת של מנהל הרשות;

יום  עד   )2018 במרס   15( התשע"ח  באדר  כ"ח  שמיום  התקופה  לגבי   )2(
הקבוע,  המועצה  ראש  יושב  זכאי   )2019 במרס   15( התשע"ט  ב'  באדר  ח' 
שהקדיש את זמנו לתפקידו, לגמול השווה ל–45% ממשכורתו הכוללת של 

מנהל הרשות;

לעניין התקופות האמורות בפסקאות )1( ו–)2(, לא ישולם כל תשלום   )3(
פרט להפרש שבין הגמול או התשלום ששולם ליושב ראש המועצה הקבוע 

לפי תקנות 4 ו–5 לבין הגמול או התשלום לפי פסקאות )1( ו–)2(."

התשלום  ביום  ידוע  שהיה  המדד  לפי  מעודכן  ישולם,   1 בתקנה  כאמור  תשלום   .2
בפועל לעומת המדד שהיה ידוע במועד שבו קמה הזכאות; לעניין זה, "מדד" - מדד 

המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ט' בסיוון התשפ"ב )8 ביוני 2022(
)חמ 3-2496(

ל ד נ ה ז  ע ו י  
שר התקשורת  

תיקון תקנה 9

הוראת מעבר

ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"ט, עמ' 250.  1

ק"ת התשנ"ד, עמ' 494; התשע"ח, עמ' 150.  2
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תיקון טעות

בכללי משק החשמל )תעריפי חשמל( )תיקון מס' 7(, התשפ"א-2021, שפורסמו בקובץ 
התקנות 9314, התשפ"א, עמ' 2917, בסעיף 1, בשורה המובאת בו, במקום "החלטת רשות 

מספר 1 )59501( מישיבה 595" צריך להיות "החלטת רשות מספר 1 )59601( מישיבה 596".

)חמ 3-3178-ת3(
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