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קובץ התקנות
ו' בתשרי התש"ע

6817

 24בספטמבר 2009
עמוד

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון) ,התש"ע42 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2009-
תקנות שירות נתוני אשראי (הכשרה לפקח על פעולות) ,התש"ע43 �������������������������������������������������������������� 2009-
תקנות חתימה אלקטרונית (הכשרה לפקח על פעולות) ,התש"ע43 �����������������������������������������������������������������2009-
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה) ,התש"ע44 ����������� 2009-
צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו–( )2010דחיית מועד),
התש"ע44 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2009-

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד-
 ,11984אני מתקין תקנות אלה:
ביטול תקנה 7ב

 .1תקנה 7ב בתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד( 21984-להלן  -התקנות העיקריות) -
בטלה.

תיקון תקנה 68

.2

בתקנה  68לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה (ב) ,אחרי "הוראות טכניות בדבר" יבוא
"מספר עותקים של כתב טענות שיש להגיש ,אופן הגשתם.",

תיקון תקנה 214ב  .3בתקנה 214ב לתקנות העיקריות ,המילים "תובענה ממוכנת"  -יימחקו.
תיקון תקנה
214ב1

 .4בתקנה 214ב 1לתקנות העיקריות ,במקום הרישה עד "לפי הוראות פרק זה" יבוא "תובענה
שנדונה בסדר דין מקוצר ,אשר ניתנה בה רשות להתגונן או שהוגש בה כתב הגנה
ומתקיימות בה הוראות תקנה 214ב(א) ,תידון כתובענה בסדר דין מהיר לפי הוראות
פרק זה".

ביטול פרק ט"ז2

 .5פרק ט"ז 2בתקנות העיקריות  -בטל.

תיקון תקנה 419

 .6בתקנה  )1(419לתקנות העיקריות ,המילים "אם אינן החלטות של מערכת בתי המשפט"
 -יימחקו.

תיקון תקנה 497א  .7בתקנה 497א לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א )1על אף האמור בתקנת משנה (א) ,היה השולח בית משפט והוא לא ערך תרשומת
על הודעה טלפונית כאמור בתקנת משנה (א)( ,)5לא יראו את כתב בי–הדין ששלח
ככתב בי–דין שהומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח ,אם הגיש עורך הדין
הנמען תצהיר בדבר אי–קבלת כתב בי–הדין בפקסימילה".
תחילה והוראת
מעבר

( .8א) תחילתן של תקנות אלה ,למעט תקנה  2והאמור בתקנת משנה (ב) 30 ,ימים מיום
פרסומן.
(ב) תחילתן של תקנות  4 ,3 ,1ו– 5בתום  30ימים מיום פרסום הודעת מנהל בתי
המשפט לפי תקנה 215ו(א) לתקנות העיקריות ,בבתי המשפט המצוינים בהודעתו.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) ,על תובענות ממוכנות שהוגשו ערב תחילתן של
תקנות אלה לפי פרק ט"ז 2לתקנות העיקריות יחולו התקנות העיקריות כנוסחן ערב
תחילתן של תקנות אלה.
כ"ה באלול התשס"ט ( 14בספטמבר )2009
יעקב נאמן
(חמ )3-1778
                                                                                   שר המשפטים
__________
1
2
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ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2220התשס"ט ,עמ'  86עמ'  179ועמ' .242

קובץ התקנות  ,6817ו' בתשרי התש"ע24.9.2009 ,

תקנות שירות נתוני אשראי (הכשרה לפקח על פעולות) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  )2(12לחוק שירות נתוני אשראי ,התשס"ב( 12002-להלן -
החוק) ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

הכשרה מתאימה להסמכת עובד המדינה בסמכויות הרשם לפי סעיף  10לחוק ,לפקח הכשרת מפקחים

על פעולות בעלי רישיון תהיה לפי תכנית הכוללת ,להנחת דעת הרשם ,נושאים אלה:
()1

הוראות החוק והתקנות שלפיו ,במיוחד לעניין סמכויות הרשם;

( )2עקרונות במשפט המינהלי ,בסדר הדין הפלילי ובדיני הראיות ,בעלי זיקה עניינית
להפעלת סמכויות הרשם לפי החוק;
( )3יסודות אבטחת מידע והיכרות עם אמצעי אבטחת מידע ועם תקנים ישראליים
ובין–לאומיים הנוגעים בדבר.
.2

אחת לשנה לפחות ,ישתלם עובד המדינה שהוסמך כאמור ,בחידושים ובהתפתחויות עדכון מקצועי

בנושאים המפורטים בתקנה  ,1בהיקף ובמתכונת שיורה עליהם הרשם.
.3

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

י"ח באלול התשס"ט ( 7בספטמבר )2009
יעקב נאמן
(חמ )3-3968
                                                                                   שר המשפטים
__________
1

ס"ח התשס"ב ,עמ'  ;104התשס"ז ,עמ' .415

תקנות חתימה אלקטרונית (הכשרה לפקח על פעולות) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (17ב)( )3לחוק חתימה אלקטרונית ,התשס"א( 12001-להלן -
החוק) ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

הכשרה מתאימה להסמכת עובד המדינה בסמכויות הרשם לפי סעיף (17א) לחוק לפקח הכשרת מפקחים

על פעולות הגורמים המאשרים ,תהיה לפי תכנית הכוללת ,להנחת דעת הרשם ,נושאים
אלה:
()1

הוראות החוק והתקנות שלפיו ,במיוחד לעניין סמכויות הרשם;

( )2עקרונות במשפט המינהלי ,בסדר הדין הפלילי ובדיני הראיות ,בעלי זיקה עניינית
להפעלת סמכויות הרשם לפי החוק;
( )3יסודות אבטחת מידע והיכרות עם אמצעי אבטחת מידע ועם תקנים ישראליים
ובין–לאומיים הנוגעים בדבר;
( )4היבטים טכנולוגיים של השימוש בחתימה אלקטרונית מאובטחת ובחתימה
אלקטרונית מאושרת ואופן פעולתו של גורם מאשר.
.2

אחת לשנה לפחות ,ישתלם עובד המדינה שהוסמך כאמור ,בחידושים ובהתפתחויות עדכון מקצועי

בנושאים המפורטים בתקנה  ,1בהיקף ובמתכונת שיורה עליהם הרשם.
.3

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

י"ח באלול התשס"ט ( 7בספטמבר )2009
יעקב נאמן
(חמ )3-3967
__________                                                                                    שר המשפטים
1

ס"ח התשס"א ,עמ' .210

קובץ התקנות  ,6817ו' בתשרי התש"ע24.9.2009 ,
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תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים)
(הוראת שעה) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (7א)( )3ו– 17לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט ,11969-ובהתייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בנאיות ,אני מתקין תקנות
אלה:
הוראת שעה

.1

בתקופה שמיום פרסומן של תקנות אלה עד ט"ז בשבט התש"ע ( 31בינואר  ,)2010יראו
את תקנה 10א לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים),
התשמ"ח ,21988-כבטלה.

ה' בתשרי התש"ע ( 23בספטמבר )2009
אריאל אטיאס
(חמ )3-638
                                                                                   שר הבינוי והשיכון
__________
1
2

ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;218התשס"ז ,עמ' .18
ק"ת התשמ"ח ,עמ' .1082

צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו–( )2010דחיית מועד) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  50לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית
הכלכלית לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט( 12009-להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות עם שר
התעשיה המסחר והתעסוקה ועם שר הרווחה והשירותים החברתיים ,אני מצווה לאמור:
דחיית מועד

.1

המועד לתשלום החד–פעמי הקבוע בסעיף (48א) לחוק יידחה למועד תשלום דמי
הביטוח הלאומי שמשלם מעביד בעד עובד בעבור חודש אוקטובר .2009

כ' באלול התשס"ט ( 9בספטמבר )2009
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
(חמ )3-3983
                                                                                   שר האוצר
__________
1

44

ס"ח התשס"ט ,עמ' .157
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