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תקנות שיפוט בתביעות קטנות )סדרי דין( )תיקון(, התשפ"א-2021

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

בתקנה 1 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות )סדרי דין(, התשל"ז-21976 )להלן - התקנות   .1
העיקריות( - 

במקום ההגדרה "בית המשפט" יבוא:  )1(

""בית המשפט" - בית משפט שלום שהסמיך שר המשפטים לבית משפט   
לתביעות קטנות לפי סעיף 59 לחוק;";

אחרי ההגדרה "החלטה" יבוא:  )2(

""מסמך" - כל כתב לפי תקנות אלה, ובכלל זה החלטה או הזמנת עד;";

ההגדרה "כתב בי–דין" - תימחק;  )3(

במקום ההגדרה "מען" יבוא:  )4(

לחוק  ו–)11א(  2)א()11(  סעיפים  לפי  כתובת   - מסמך  המצאת  לעניין   - ""מען" 
והפקסימיליה  הטלפון  מספרי  לרבות  התשכ"ה-31965,  האוכלוסין,  מרשם 
מדובר  ואם  ישנם,  אם  נייד,  טלפון  ומספר  אלקטרוני  דואר  כתובת  וכן 
או  לרחוב  שם  בהעדר  עליו;  החל  הדין  לפי  הרשומה  הכתובת   - בתאגיד 

מספר לבית - סימן זיהוי אחר, ובלבד שלא יצוין מספר תא דואר בלבד;";

"התשע"ט יבוא  "התשמ"ד-1984"  במקום  האזרחי",  הדין  סדר  "תקנות  בהגדרה   )5( 
."42018-

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -   .2
בתקנת משנה )א(, פסקאות )2( עד )4( - יימחקו;  )1(

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  )2(

בית המשפט המוסמך לדון בתביעה הכוללת כמה נתבעים הוא בית משפט  ")ג( 
המוסמך לדון נגד אחד מהם לפי תקנות משנה )א( או )ב(."

בתקנה 7)ג( לתקנות העיקריות, במקום "כתב בי–דין" יבוא "מסמך" ובמקום "תקנות   .3
סדר הדין האזרחי" יבוא "פרק י"ט לתקנות סדר הדין האזרחי".

בתקנה 13 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )ב( - תימחק.  .4
בתקנה 16)ג( לתקנות העיקריות, במקום "חלק ד'" יבוא "פרק י"ז".  .5

תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה )ב(, יחולו על הליכים שנפתחו לפני יום  )א(   .6
התחילה. 

תקנה 2 תחול על הליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריו. )ב( 

ט"ו בסיוון התשפ"א )26 במאי 2021(
)חמ 3-811-ת1(

ץ  נ ג ן  י מ ני ב  
שר המשפטים  

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 7

ביטול תקנה 13

תיקון תקנה 16

תחולה

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

ק"ת התשל"ז, עמ' 510; התשע"ח, עמ' 250.  2
ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.  3
ק"ת התשע"ט, עמ' 422.  4
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צו הבזק )זכיונות( )גמול לחברי ועדת חריגים( )ביטול(, התשפ"א-2021

)זכיונות(,  ושידורים(  )בזק  התקשורת  לתקנות   10 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ח-11987, ובהסכמת שר האוצר, אני מצווה לאמור:

צו הבזק )זכיונות( )גמול לחברי ועדת חריגים(, התשנ"ו-21996 - בטל.  .1
י"ד בסיוון התשפ"א )25 במאי 2021(

)חמ 3-2017-ת2(

ג ר ו זב נ י ג ן  ית א  
שר התקשורת  

 

ק"ת התשמ"ח, עמ' 113; התשנ"ה, עמ' 502.  1

ק"ת התשנ"ו, עמ' 612.   2

ביטול
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