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התשס"ו-2006 ,(3 מס' (תיקון האזרחי הדין סדר תקנות

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

- העיקריות) התקנות - (להלן האזרחי, התשמ"ד-21984 הדין לתקנות סדר 1 בתקנה .1

יבוא: אלקטרונית" "חתימה ההגדרה אחרי (1)

חתימה בחוק  כהגדרתם - אלקטרוני" ו"מסר  מאובטחת" אלקטרונית "חתימה 
אלקטרונית";

"יעד יבוא לשיגור" יותר או אלקטרוני", במקום "כתובת אחת הגשה "יעד בהגדרה (2)
משגרים"; שאליו

יבוא: אלקטרוני" בי–דין "כתב ההגדרה במקום (3)

לשמירה הניתן אלקטרוני, מסר שהוא בי–דין כתב - אלקטרוני" בי–דין ""כתב
כפלט;". ולהפקה אלקטרונית

- העיקריות לתקנות 7ג בתקנה .2

כתב בי–דין הגשת של "בדרך יבוא אלקטרוני" "באמצעי במקום (א), בתקנת משנה (1)
יימחקו. - אלקטרונית)" תובענה - "(להלן והמילים אלקטרוני",

תקנת לפי שנפתח "הליך יבוא אלקטרונית" "תובענה במקום (ב), משנה בתקנת (2)
(א)". משנה

"תשעים". יבוא "שלושים" במקום העיקריות, לתקנות 17(ב) בתקנה .3

יבוא: העיקריות לתקנות 53 עד 56 תקנות במקום .4
שכנגד, "תביעה

שכנגד הגנה
שכנגד ותשובה

יגיש, שכנגד לבסס תביעה כדי בו שיש המסתייע בנימוק נתבע (א) .53
בכתב שכנגד; תביעה כתב  שייקרא  תביעה כתב  ההגנה,  כתב על נוסף

שהוגשה נגדו. המקורית ההליך בתביעה מספר יצוין תביעה שכנגד

המקורית, ואולם רשאי  התביעה במסגרת תתברר (ב) תביעה שכנגד  
הפרדת להורות על דין, בעל לבקשת או ביוזמתו הרשם, המשפט או בית
עם במאוחד שכנגד בתביעה לפסוק  הראוי  מן  זה שאין ראה אם הדיון

המקורית. התביעה

לפי המוגש שכנגד הגנה כתב על שכנגד, תביעה כתב על (ג)  
ההוראות יחולו ,62 תקנה  לפי המוגש שכנגד תשובה כתב ועל  56 תקנה
הענין. לפי תשובה, וכתב הגנה כתב תביעה, כתב תביעה, כתב על החלות

נתבעים חדשים
שכנגד בתביעה

התובע לבין שאלות בינו התביעה שכנגד הנתבע בכתב העלה (א) .54
שמותיהם של כל את שכנגד כתב התביעה בכותרת ינקוב יחד עם אחרים,
המשפט לבית שכנגד התביעה כתב את וימסור שכנגד בתביעה הנתבעים
בתוך המקורית, דין בתביעה בעלי אינם מהם שעדיין לאלה להמציאם כדי

המקורית. בתביעה הגנתו להגיש את כתב נדרש הוא שבו המועד

שפורטו  הפנה לנימוקים שכנגד התביעה שכנגד שבכתב תובע (ב)  
להמציאם כדי ההגנה מכתב גם עותקים המשפט לבית ימסור הגנתו, בכתב

המקורית. בתביעה דין בעלי שאינם הדין לבעלי

1 תיקון תקנה

7ג תיקון תקנה

17 תיקון תקנה

 החלפת תקנות
53 עד 56

__________
1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

80 ועמ' 448. עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220;
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המצאת העתק
לנתבע שכנגד

בכתב צוין ששמו אחר אדם וכל שכנגד תביעה נגדו שהוגשה תובע .55
להם העתק שיומצא ידי על כתב הגנה שכנגד להגיש יוזמנו תביעה שכנגד,
תביעה כתב דין  הזמנה; בצירוף שכנגד התביעה ומכתב ההגנה  מכתב

תובענה. נפתחת שבו תביעה כתב כדין שכנגד

נתבע שכנגד יגיש
שכנגד הגנה כתב

הגנה כתב לו שהומצא אדם וכל שכנגד תביעה נגדו שהוגשה תובע .56
כתב הגנה שייקרא כתב הגנה ,19 בתקנה האמורים במועדים יגיש, שכנגד
כתב הגיש שלא נתבע כדין דינו שכנגד, הגנה כתב מגיש אינו ואם שכנגד,

הגנה."

בטלה. לתקנות העיקריות - 59 תקנה .5

יבוא: העיקריות לתקנות 62 תקנה במקום .6
תשובה ”כתב

שכנגד
שכנגד, שכנגד לכתב הגנה תשובה  להגיש כתב שכנגד רשאי  תובע .62

".61 תקנה הוראות ויחולו

יבוא: העיקריות לתקנות 75 תקנה במקום .7
מהם”צירוף מסמכים אליו, מצורפת ברשימה או טענותיו, בכתב ירשום דין בעל .75

הטענות." לכתב ויצרפם מסתמך הוא שעליהם המסמכים

בטלה. לתקנות העיקריות - 99 תקנה .8

- העיקריות לתקנות 214ה(א) בתקנה .9

המקורית"; "בתובענה "בתובענה האמורה" יבוא במקום ברישה, (1)

יבוא: פסקה (1) (2) במקום 

מהיר;"; בסדר דין מהווה תובענה היא (1)"

"המקורית". יבוא התובענה" "ונושא אחרי (3) בפסקה (2),

ט"ז3: "פרק יבוא  תובענה אלקטרונית" ט"ז3: "פרק במקום הכותרת  215ד, תקנה אחרי .10
אלקטרוני". בי–דין כתב

העיקריות - 215ה לתקנות בתקנה .11

באמור "אין יבוא ובסופה צרופותיהם" "על יבוא אחד" "כל אחרי (א), משנה בתקנת (1)
לפי כל דין"; מחובת האזהרה והזיהוי בתקנה זו לפטור

בטלה; - משנה (ב) תקנת (2)

תימחק. אלקטרונית" - חתימה "על במילים המתחילה הסיפה (ג), בתקנת משנה (3)

הכלולים  הדין עורכי "ובידי יבוא בידיו" "שיש אחרי העיקריות, 472 לתקנות בתקנה .12
472א". ברשימה כאמור בתקנה

העיקריות - 472א לתקנות 13. בתקנה 
יבוא: (א) משנה תקנת במקום (1)

לבית ימציא המשפט, בבית המייצגים  דין עורכי שבו  דין עורכי משרד "(א)
מספר ואת  המשפט בבית המייצגים  שבמשרד הדין עורכי  רשימת את המשפט 
הדין, עורכי של משרד כהודעה כמוה כאמור, המצאה אחד מהם; כל של הרישיון

;".472 כאמור בתקנה הדין עורך של כוחו את ייפה בעל הדין כי

בטלה. - משנה (ג) תקנת (2)

59 ביטול תקנה

62 החלפת תקנה

75 החלפת תקנה

99 ביטול תקנה

214ה תיקון תקנה

כותרת החלפת
פרק ט"ז3

215ה תיקון תקנה

472 תיקון תקנה

472א תיקון תקנה
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יבוא: העיקריות לתקנות 497ג תקנה במקום .14
זה -"הגדרות 497ב1. בסימן

אלקטרוני; דואר כתובת במערכת אלקטרוני" - דואר "כתובת

הניתן חומרה ותוכנה, אמצעי המשלב מנגנון - הזדהות מאובטח" "מנגנון
באופן בעליו זיהוי את  והמאפשר בעליו, של  הבלעדית לשליטתו

ייחודי";

אלקטרוניים, מסרים להעברת המשמשת מערכת - אלקטרוני" דואר "מערכת
אלה: כל בה שמתקיימים

אלקטרונית בחתימה החתום  אישור, לשולח  מספקת היא (1)
אל אלקטרוני ששלח מסר כל אי–הגעה של או הגעה מאובטחת, על

אלקטרוני); מסירה אישור (להלן - במערכת הנמען כתובת

באמצעות רק האלקטרוני הדואר לכתובת גישה מאפשרת היא (2)
גישה כאמור; ומתעדת מאובטח, מנגנון הזדהות

חדירה מפני סבירים הגנה אמצעי סדיר, באורח נוקטת, המערכת (3)
המידע במהימנות לפגום העלולים בעבודתה, שיבוש ומפני אליה

שבה.

כתב המצאת
אלקטרוני בי–דין

אל בית המשפט, שאינו אלקטרוני יומצא, לנמען כתב בי–דין (א) 497ג.
שהנמען מסר ובלבד של הנמען, הדואר האלקטרוני שבכתובת תיבת הדואר
הוראות ביצוע לצורך המשפט לבית שלו האלקטרוני הדואר כתובת את

בתיק. הראשון כתב בי–הדין על תחול לא הוראה זו ואולם זה; סימן

כאמור  אלקטרוני דואר כתובת אל שנשלח אלקטרוני בי–דין כתב (ב)  
ובשעה ביום לנמען אישית במסירה שהומצא ככתב יראוהו (א), משנה בתקנת

דבר. של היפוכו הוכח לא אם האלקטרוני, המסירה באישור שצוינו

אם  לדין, הזמנה תצורף (א) משנה בתקנת כאמור להמצאה (ג)  
והוראות בתוספת, המתאים הטופס לפי ערוכה אלה, תקנות לפי נדרשת

יחולו. לא 20 תקנה

יעד  אל יומצא המשפט, לבית המיועד אלקטרוני, בי–דין כתב (ד)  
האלקטרוני. ההגשה

האלקטרוני  ההגשה יעד  אל שנשלח אלקטרוני בי–דין  כתב (ה)  
לבית אישית  במסירה  שהומצא ככתב יראוהו (ד), משנה בתקנת  כאמור 

המשפט. של מערכת בתי אלקטרוני באישור ביום ובשעה שצוינו המשפט

מנוחה  ביום או ו' ביום זאת  תקנה  לפי  שנשלח  בי–דין כתב (ו)  
או התש"ח-31948, והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 18א בסעיף כמשמעותו

שלאחריו. בחיקוק, יראו אותו כאילו נשלח ביום החול שנקבע

זה,הוראות לביצוע סימן ביצוע לאופן הנחיות  לפרסם רשאי  המשפט בתי מנהל 497ג1.
ובדבר ביטולן או עדכונן  אלקטרוניות,  דואר כתובות  מסירת  בדבר לרבות

בה." השימוש או אלקטרוני דואר מערכת לגבי נוספות דרישות

החלפת תקנה
והוספת 497ג

497ב1  תקנות
ו–497ג1

__________
.1 עמ' א', תוס' ,2 3 ע"ר
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פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .15

(29 במאי 2006) בסיון התשס"ו ב'
ן רמו ם  י חי  (3-1778 (חמ

המשפטים שר                                                                                   

התשס"ו-2006 (תיקון), דין) (סדרי קטנות בתביעות שיפוט תקנות

התשמ"ד- המשפט [נוסח משולב], בתי לחוק ו–109 108 לפי סעיפים 62(ב), בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני ,11984

התשל"ז-21976, דין),  (סדרי  קטנות בתביעות שיפוט  לתקנות  13 בתקנה האמור .1 
ואחריו יבוא: יסומן "(א)"

המשפט, בבית הדין האזרחי, יחולו סדר לתקנות 215ו, 215ה, 7ג, תקנות הוראות "(ב)
המשפט, לבית אלקטרוני המוגש בי–דין כתב ואולם הענין, לפי המחויבים,  בשינויים

מאושרת." שאינה אלקטרונית לחתימה ניתן

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .2

(29 במאי 2006) בסיון התשס"ו ב'
ן רמו ם  י חי  (3-811 (חמ

המשפטים שר                                                                                   
__________

.198 עמ' התשמ"ד, 1 ס"ח

.510 עמ' התשל"ז, 2 ק"ת

התשס"ו-2006 (תיקון), לצדק הגבוה המשפט בבית הדין סדר תקנות

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

יבוא: לצדק, התשמ"ד-21984, הגבוה המשפט בבית הדין לתקנות סדר 21 תקנה אחרי .1
”החלת סדר הדין

האזרחי
לתקנות ו–497ד 497ג 472ב, 472א, ,472 215ו, 215ה, 7ג, תקנות הוראות 21א.
לצדק, הגבוה המשפט  בבית  יחולו התשמ"ד-31984, האזרחי, הדין סדר

הענין." לפי המחויבים, בשינויים

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .2

(29 במאי 2006) בסיון התשס"ו ב'
ן רמו ם  י חי  (3-1780 (חמ

המשפטים שר                                                                                   
__________

.198 עמ' התשמ"ד, 1 ס"ח

.2321 עמ' התשמ"ד, 2 ק"ת

.2220 עמ' התשמ"ד, 3 ק"ת

תחילה

13 תיקון תקנה

תחילה

21א הוספת תקנה

תחילה
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של חברת כספיים דוחות לעריכת (כללים הממשלתיות תקנות החברות
התשס"ו-2006 (תיקון), שעה) (הוראת בע"מ) לישראל החשמל

התשל"ה-11975 (להלן  הממשלתיות החברות לחוק ו–71 לפי סעיפים 33א בתוקף סמכותי  
עם הרשות) בהתייעצות - (להלן החברות הממשלתיות רשות הוראות לאור יישום החוק), -

אלה: אני מתקין תקנות הרשות, הצעת ולפי ערך, המשפטים ורשות ניירות שר

חברת  של כספיים דוחות לעריכת (כללים הממשלתיות החברות לתקנות  1 בתקנה .1
בהגדרה  העיקריות), התקנות - התשס"ה-22004 (להלן שעה), (הוראת בע"מ) לישראל החשמל
יבוא "כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2005)" התשס"ו "ל' בכסלו המעבר", במקום "תקופת

(31 בדצמבר 2007)".

- העיקריות לתקנות 3 בתקנה .2
בהתאם לדיווח למעבר היערכות "והשלימה יבוא בסופה (א), משנה בתקנת (1)
כמפורט (31 באוגוסט 2007) התשס"ז י"ז באלול יום עד חשבונאות בין–לאומיים  לתקני

3א"; בתקנה

יבוא: (ב) משנה תקנת אחרי (2)

חשבונאות לתקני בהתאם לדיווח למעבר  היערכות  החברה השלימה לא "(ג)
החברה תערוך לא (31 באוגוסט 2007), התשס"ז י"ז באלול יום  עד  בין–לאומיים
(30 בספטמבר  התשס"ח בתשרי ליום י"ח המעבר, הכספיים, בתקופת הדוחות את

הדעת."  בגילויי שנקבעו להוראות בהתאם 2007) ואילך,

יבוא: העיקריות לתקנות 3 תקנה אחרי .3
"היערכות

לפי לדיווח
חשבונאות תקני

בין–לאומיים

בין–לאומיים, חשבונאות לתקני בהתאם לדיווח למעבר תיערך החברה 3א.
כספיים דוחות טיוטת ותגיש לרשות בחוזרי הרשות, כנדרש כך, על תדווח
ומסתיימת (2007 בינואר   1) התשס"ז בטבת י"א ביום המתחילה לתקופה
להוראות בכפוף יושמו, שבהם (2007 ביוני   30) התשס"ז בתמוז  י"ד  ביום
המקצועית הוועדה להחלטת בהתאם בין–לאומיים חשבונאות תקני הרשות,
 15) התשס"ו בחשון  י"ג מיום בחשבונאות  לתקינה  הישראלי המוסד  של
האמור; המוסד זה בענין שיפרסם מפורט לתקן בהתאם או (2005 בנובמבר
מידע בהתאם המבקר אשר תכלול החשבון חוות דעת רואה לטיוטה תצורף

הרשות." לדרישת

(31 במרס  התשס"ו  בניסן הערוכים ליום ב' הכספיים יחולו לגבי הדוחות אלה 4. תקנות
ואילך. (2006

(12 ביוני 2006) התשס"ו בסיון ט"ז
ן ו רשז הי אברהם  (3-3427 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.132 עמ' התשל"ה, 1 ס"ח

.26 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת

התשס"ו-2006 כפל) (אוקראינה), (מניעת מסי הכנסה מס צו

לאמור: ומצווה מודיע אני הכנסה1, מס לפקודת סעיף 196(א) לפי סמכותי בתוקף  
__________

.120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

1 תיקון תקנה

3א הוספת תקנה

3 תיקון תקנה

תחולה
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בטבת התשס"ד (26 בדצמבר  א' ביום שנעשתה לאמנה תוקף שיינתן הוא מן המועיל 1. (א)
ומניעת כפל מסי מניעת בדבר אוקראינה ממשלת  לבין ישראל מדינת ממשלת בין ,(2003

- האמנה). (להלן ועל הון הכנסה על בזיקה למסים התחמקות ממסים

י"א  ביום המתחילה בשנת המס החל מס, שנת לכל תוקף בישראל יהיה לאמנה (ב)  
ואילך. (1 בינואר 2007) התשס"ז בטבת

(18 במאי 2006) באייר התשס"ו כ'
ן ו רשז הי אברהם  (3-1431 (חמ

האוצר שר                                                                                   

התשס"ו-2006 לחוק), החמישית התוספת (שינוי ממלכתי בריאות ביטוח צו
התשנ"ד-11994 ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק 9(ב)(3) סעיף  לפי סמכותנו בתוקף   
והבריאות הרווחה העבודה ועדת ובאישור הבריאות מועצת המלצת פי על החוק), - (להלן

לאמור: אנו מצווים הכנסת, של

לחוק - החמישית 1. בתוספת
"ארבעים". יבוא ושלושה" "עשרים במקום (1) בפרט (2),

יימחק. - (2) פרט (3)

התשס"ה (1 בינואר 2005). בטבת כ' זה ביום צו של תחילתו 2. (א)
לחוק, בהתאם לשיעור סעיף 9(ב)(1) לפי הסל לקופות עלות (ב) בשנת 2005 תתעדכן  
אילו היה מחושב לשנת 2004, הממוצע המדד 2005 לעומת הממוצע לשנת המדד העליה של

בצו זה. כשינוים המדד לפי רכיבי

(5 במרס 2006) התשס"ו באדר ה'
(3-2632 (חמ

אולמרט אהוד
האוצר שר

אדרי יעקב 
הבריאות שר

__________

.22 עמ' התשנ"ז, ;156 עמ' התשנ"ד, 1 ס"ח

התשס"ו-2006 (תיקון), הארצית) המועצה בפני (ערר והבניה התכנון תקנות

התייעצות ולאחר התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק סעיף 265 לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות אני מתקין ולבניה, הארצית לתכנון המועצה עם

התשל"ב-21972, הארצית), המועצה בפני (ערר והבניה התכנון לתקנות 4(א)(1) בתקנה .1
התכנית". ומגיש בדבר המקומית הנוגעת "הוועדה יבוא בסופה

לאחר ערר שהוגש על יחולו פרסומן, והן מיום שלושים ימים אלה של תקנות תחילתן .2
תחילתן. יום

(21 במאי 2006) התשס"ו באייר כ"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-1918 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח

.959 עמ' התשס"ג, ;405 עמ' התשנ"ו, ;1211 עמ' התשל"ב, 2 ק"ת

לאמנה תוקף מתן

התוספת תיקון
החמישית

ותחולה תחילה

4 תיקון תקנה

ותחולה תחילה



14.6.2006 התשס"ו, בסיון י"ח ,6490 התקנות קובץ 840
הממשלתי במדפיס והודפס המשפטים, משרד רשומות, במח' סודר ISSN 0334-7014 חדשים 2.84 שקלים המחיר

(תיקון), התשס"ו-2006 בנזילות) גירעונות על (ריבית ישראל הוראות בנק

עם התייעצות ולאחר התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק סעיף 51 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מורה הוועדה,

 - התש"ם-21980 (להלן בנזילות), גירעונות על (ריבית ישראל בנק להוראות (1)1 בסעיף .1
יבוא: נזילות" "חודש ההגדרה אחרי בסופו, העיקריות), ההוראות

בנק בידי שנקבע הענין, המזערי, לפי או המרבי שיעור הריבית - ישראל" בנק ""ריבית
הענין, לפי ההלוואות, או הפיקדונות במכרזי נזילות, חודש כל בתחילת ישראל

הבנקאיים." לתאגידים ישראל בנק שעורך

ישראל ריבית לבנק ישלם "תאגיד בנקאי בראשו, במקום להוראות העיקריות, 4(א) בסעיף .2
של 4% לשנה  בשיעור ריבית ישראל לבנק ישלם בנקאי "תאגיד יבוא 50% לשנה" בשיעור

בנק ישראל". על ריבית נוסף

(25 במאי 2006) התשס"ו באייר כ"ז
פישר לי סטנ  (3-106 (חמ

נגיד בנק ישראל                                                                                   
__________

.192 עמ' התשי"ד, 1 ס"ח

.210 עמ' התשנ"ח, ;884 עמ' התש"ם, 2 ק"ת

1 תיקון סעיף

4 תיקון סעיף


