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תקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין( )תיקון(, התשפ"א-2020

ולאחר  התשכ"ט-11969,  לעבודה,  הדין  בית  לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשנ"ב-21991  דין(,  )סדרי  לעבודה  הדין  בית  לתקנות   1 בתקנה   .1
העיקריות(, בהגדרה "תקנות סדר הדין האזרחי", במקום "תקנות סדר הדין האזרחי, 

התשמ"ד-1984" יבוא "תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-32018".

סיפה"  163)א(  "תקנה  יבוא   "478 "תקנה  במקום  העיקריות,  לתקנות   )4(10 בתקנה   .2
והמילים "כאמור בתקנה 129)3(" - יימחקו.

סיפה"  163)א(  "תקנה  יבוא   "478 "תקנה  במקום  העיקריות,  לתקנות  29)ג()4(  בתקנה   .3
והמילים "כאמור בתקנה 129)3(" - יימחקו.

בתקנה 53 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )ג( יבוא:  .4
")ג( תקנות 83 עד 86 ו–92 לתקנות סדר הדין האזרחי יחולו, בשינויים המחויבים, על 
הזמנת עדים לפי תקנה זו, ואולם יקראו את תקנה 83)א( לתקנות סדר הדין האזרחי 
כאילו במקום הרישה נאמר "בעל דין יודיע לעד מטעמו על כוונתו להזמינו לעדות 

או לשם הצגת מסמכים."

במקום תקנה 129 לתקנות העיקריות יבוא:  .5

"תחולת תקנות 
סדר הדין האזרחי

"129. על הליכים לפי תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, 
תקנות סדר הדין האזרחי המפורטות להלן: 

והצגת  מסמך  העתק  הגשת  לעניין  ו–71   70 תקנות   )1(
ראיות במדיה אלקטרונית או דיגיטלית על ידי בעל דין;

תקנה 72 לעניין מתן עדות בהיוועדות חזותית;  )2(

תקנה 73 לעניין מתן עדות מוקדמת;  )3(

וכן  זמני,  סעד  לעניין   128 עד   124  ,110 עד   94 תקנות   )4(
תקנה 132 לעניין סעד בעת מתן פסק הדין או בתכוף לו;

תקנה 145 לעניין עיכוב ביצוע וסעד זמני בשל ערעור;  )5(

תקנות 158 עד 169 לעניין המצאת כתבי בי–דין;  )6(

הדין  בעל  ואם  כוח,  ייפוי  לעניין  ו–171   170 תקנות   )7(
מיוצג על ידי עורך דין - גם תקנה 9)ה(."

האזרחי, הדין  סדר  תקנות  של  לתוקף  כניסתן  ביום  זה  תיקון  של  תחילתו   .6 
התשע"ט-2018 )להלן - יום התחילה(, והוא יחול על הליכים שנפתחו ביום התחילה 

או לאחריו.
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