
רשומות

קובץ התקנות
24 במאי 76612016ט"ז באייר התשע"ו

עמוד

1154 תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016                                                                                           

1154 תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס' 3(, התשע"ו-2016                                                                                           

1155 תקנות שיפוט בתביעות קטנות )סדרי דין( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                          

1156 תקנות ההוצאה לפועל )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016                                                                                              

1158 תקנות החברות )הוראות מיוחדות לגבי חברות לתועלת הציבור שהן מוסדות לאומיים(, התשע"ו-2016         

1160 תקנות הרבנות הראשית לישראל )אגרות(, התשע"ו-2016                                                                                      

1160 תקנות להגנת חיית הבר )הוראת שעה( )תיקון מס' 4(, התשע"ו-2016                                                                    



קובץ התקנות 7661, ט"ז באייר התשע"ו, 2016 5 24  1154

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשע"ו, עמ' 718 ועמ' 1154   2

תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

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

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשמ"ד-21984  האזרחי,  הדין  סדר  לתקנות   1 בתקנה    1
בהגדרה "מען", לעניין המצאת כתבי בי–דין, במקום "כתובת מגוריו של נמען" יבוא 

"כתובת" 

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )א1( יבוא:   2
")א2( על אף האמור בתקנת משנה )א(, תובענה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט 
תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או 

מקום מגוריו או מקום עסקו של התובע, בלבד, ויחול האמור בתקנת משנה )א1( "

בתקנה 73 לתקנות העיקריות, במקום "בכתב התשובה שכנגד" יבוא "בכתב ההגנה    3
שכנגד" 

הגנה  "בכתב  יבוא  שכנגד"  תשובה  "בכתב  במקום  העיקריות,  לתקנות   83 בתקנה     4
שכנגד" 

בתקנה 84 לתקנות העיקריות, במקום "כתב תשובה שכנגד" יבוא "כתב הגנה שכנגד"    5
בתקנה 467)א( לתקנות העיקריות, אחרי "ערעור או בקשת רשות לערער" יבוא "במועד    6

הגשת הבקשה לסעד זמני או לעיכוב ביצוע" 

בתקנה 471א לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א(, במקום "סימן זה" יבוא "פרק זה"    7
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    8

א' באייר התשע"ו )9 במאי 2016(
)חמ 3-1778-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס' 3(, התשע"ו-2016

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

בתקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-21984 )להלן - התקנות העיקריות(,    1
אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:

")ד( סכום הוצאות המשפט ייקבע בידי השופט או הרשם שנתן את ההחלטה בדבר 
הטלת הוצאות )להלן - ההחלטה(; לא התאפשר הדבר, ייקבע סכום הוצאות המשפט 
בידי רשם ויהיה צירופם של אלה, זולת אם קבע אחרת בית המשפט או הרשם שנתן 

את ההחלטה:

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 73

תיקון תקנה 83

תיקון תקנה 84

תיקון תקנה 467

תיקון תקנה 471א

תחילה

תיקון תקנה 512

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשע"ו, עמ' 718   2
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)1( אגרות בית המשפט, הוצאות רישום של פרוטוקול בית המשפט, העתקתו 
או צילומו, דמי המצאת כתב בי–דין לפי תקנה 475א, שכר בטלה של עדים, שכר 
רופאים ומומחים אחרים, דמי לינה ודמי נסיעה של אלה בישראל וכל הוצאה 
בבקשה  צורך  בלי  שבתיק,  החומר  לפי  התובענה  בתיק  כדין  הרשומה  אחרת 

ושלא בפני בעלי הדין;

פה  בעל  או  בכתב  בקשה  לפי  ייקבעו  היו,  אם  אחרות,  משפט  )2( הוצאות 
טענותיהם  את  להשמיע  הזדמנות  הדין  לבעלי  נתן  בבקשה  שדן  שמי  ולאחר 

וראה כי ההוצאות האמורות היו סבירות ודרושות לניהול המשפט "

תקנה 513 לתקנות העיקריות - בטלה     2
בתקנה 515 לתקנות העיקריות, המילים "או בידי המזכיר הראשי של בית המשפט"   3 

- יימחקו 

תקנה 518 לתקנות העיקריות - בטלה    4
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    5

א' באייר התשע"ו )9 במאי 2016(
)חמ 3-1778-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות שיפוט בתביעות קטנות )סדרי דין( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

בתקנה 1 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות )סדרי דין(, התשל"ז-21976, במקום ההגדרה    1
"מען" יבוא:

לחוק  ו–)11א(  2)א()11(  סעיפים  לפי  כתובת   - בי–דין  כתב  המצאת  לעניין   - ""מען" 
מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-31965, לרבות מספרי הטלפון והפקסימילה באותו 
מען וכן כתובת דואר אלקטרוני, אם ישנם; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית - 

סימן זיהוי אחר;" 

האמור בתקנה 2 יסומן ")א(" ואחריו יבוא:    2
")ב( על אף האמור בתקנת משנה )א(, תובענה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט 
תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או 

מקום מגוריו או מקום עסקו של התובע, בלבד "

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    3
א' באייר התשע"ו )9 במאי 2016(

)חמ 3-811-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1

ק"ת התשל"ז, עמ' 510; התשס"ט, עמ' 1243   3
ס"ח התשכ"ה, עמ' 270; התשס"ה, עמ' 998   3

ביטול תקנה 513

תיקון תקנה 515

ביטול תקנה 518

תחילה

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תחילה
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תקנות ההוצאה לפועל )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

ולפי  התשכ"ז-11967,  לפועל,  ההוצאה  לחוק  ו–88  81ד  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
סעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ובאישור ועדת החוקה חוק 

ומשפט  של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: 

אחרי תקנה 120 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-31979, יבוא:   1

"פרק יב1: הטלת הוצאות על ידי הרשם 

רשם הטלת הוצאות רשאי  לפניו,  המתנהל  בהליך  הדיון  120א  )א( בתום 
הוצאות  בתשלום  דין  בעל  לחייב  להחליט  לפועל  ההוצאה 

לטובת בעל דין אחר  

)ב( החליט רשם ההוצאה לפועל לחייב בעל דין בהוצאות, 
דעתו,  שיקול  לפי  ההוצאות  סכום  את  לקבוע  הוא  רשאי 

בכפוף לאמור בתקנה 120ב 

)ג( ניתן צו להוצאות בהליך, לא ייפגע הצו על ידי כל צו 
אחר להוצאות שיינתן לאחר מכן שלא בדרך של ערעור על 

הצו הראשון 

)ד( הרשם יידע את בעלי הדין בדבר זכותם להשמיע את 
טענותיהם בדבר הטלת ההוצאות או שיעורן לפני מתן הצו 

להוצאות   

)ה( בפרק זה -

 "הוצאות" - למעט שכר טרחת עורך דין;

"בעל דין" - חייב או זוכה 

קביעת סכום 
ההוצאות

120ב   )א( בקביעת צו להוצאות ובקביעת שיעורן יתחשב הרשם, 
בין השאר, באלה:

)1( שווי החוב המתנהל בתיק ההוצאה לפועל; 

)2( סוג הבקשה; 

)3( שכר טרחת עורך דין שנפסק בתיק למי מהצדדים;

)4( דמי המצאת כתבי בי–דין; 

)5( שכר בטלה של הצדדים ושל העדים מטעמם; 

עלות  דמי  נסיעה,  ודמי  לינה  דמי  מומחים,  )6( שכר 
אחסון נכס; 

הליכים  ניהול  בעד  ששולמו  וההוצאות  )7( האגרות 
בתיק 

רשאי  יהיה  שיעורן  ובקביעת  להוצאות  צו  )ב( בקביעת 
הרשם להתחשב גם בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את ההליך 

ובהיות הצדדים מיוצגים 

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2
ק"ת התש"ם, עמ' 386; התשע"ו, עמ' 144   3

הוספת פרק יב1
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 הארכת דיון
שלא לצורך

הדיון  את  האריך  דין  בעל  כי  לפועל  ההוצאה  רשם  120ג  ראה 
בהליך שלא לצורך, על ידי טענות סרק או בכל דרך אחרת, 
רשאי הוא, בלא קשר לתוצאות ההליך, לאחר שהתריע בכתב 
לפני בעל הדין על הטלת ההוצאות ונחה דעתו כי בעל הדין 
מודע לכך שהאריך את הדיון שלא לצורך, להטיל עליו את 
העניין,  בנסיבות  לנכון  שימצא  בשיעור  ההליך  הוצאות 
לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה, או לטובת 
שניהם; היה בעל דין לא מיוצג יוטלו עליו הוצאות לפי תקנה 

זו רק מטעמים מיוחדים שיירשמו  

זה אכיפת צו להוצאות פרק  לפי  לפועל  ההוצאה  רשם  שפסק  להוצאות  )א(  120ד   
פסיקת  בחוק  כהגדרתם  וריבית  הצמדה  הפרשי  ייווספו 
ריבית והצמדה, התשכ"א-41961, מהיום שבו נפסקו עד יום 

התשלום, אלא אם כן קבע הרשם מועד אחר 

)ב( היו ההוצאות שפסק הרשם לפי פרק זה, לטובת הזוכה, 
ייווספו ההוצאות על החוב הפסוק הנגבה בתיק 

)ג( היו ההוצאות שפסק הרשם לפי פרק זה, לטובת החייב, 
יקוזז סכום ההוצאות מחשבון החוב בתיק ההוצאה לפועל; 
עלה סכום ההוצאות שלטובת החייב על סכום החוב בתיק 
ההוצאה לפועל, תהיה היתרה ניתנת להוצאה לפועל בדרך 

שמוציאים לפועל פסק דין של בית המשפט 

)ד( צו לתשלום הוצאות לטובת צד שלישי, ניתן להוצאה 
לפועל בדרך שמוציאים לפועל פסק דין של בית המשפט 

ייגבה  המדינה  אוצר  לטובת  הוצאות  לתשלום  )ה( צו 
באמצעות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות 

בעל דין שאינו 
מיוצג הטוען 

לעצמו 

הוצאות  לעניין  אותו,  יראו  לעצמו,  שטוען  דין  120ה  )א( בעל 
הדיון, כעד שהוזמן מטעמו בכל יום שהופיע לדיון 

)ב( היה בעל הדין עורך דין והוא טוען לעצמו, הוא בעצמו 
או באמצעות משרדו, זכאי הוא להוצאות הדיון שהיה מקבל 

אילו העסיק עורך דין "

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן      2
א' באייר התשע"ו )9 במאי 2016(

)חמ 3-63-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תחילה

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 192   4
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תקנות החברות )הוראות מיוחדות לגבי חברות לתועלת הציבור שהן 
מוסדות לאומיים(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 345י)ב(, 345כד, 345לא1  ו–366 לחוק החברות, התשנ"ט- 
11999 )להלן - חוק החברות(, ולעניין תקנה 4 לפי פרט ג לתוספת השנייה לחוק העמותות, 
התש"ם-21980 )להלן - חוק העמותות(, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני 

מתקינה תקנות אלה:

בתקנות אלה -    1
"הסכום המרבי" - כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות קביעת סכום מרבי;

"חברת קרן קיימת לישראל" - חברת קרן קיימת לישראל כמשמעותה בחוק קרן קיימת 
לישראל, התשי"ד-31953;

"ישות מדינית זרה" -  כהגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות;

"מוסד לאומי" - חברת קרן קיימת לישראל וחברת קרן היסוד כמשמעותה בחוק קרן 
היסוד, התשט"ז-41956;  

"תורם" - כהגדרתו בתקנות קביעת סכום מרבי;

ולחבר  לדירקטור  דירקטוריון,  ראש  ליושב  )גמול  החברות  תקנות   - הגמול"  "תקנות 
ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור(, התשס"ט-52009;

"תקנות הגמול בחברה גדולה" - תקנות החברות )גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה 
לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים(, התש"ע-62010;    

"תקנות קביעת סכום מרבי" - תקנות העמותות )קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום 
תרומה בעילום שם בדוח הכספי(, התשס"ג-72002  

מוסד לאומי רשאי להחליט כי ישולמו ליושב ראש הדירקטוריון גמול והחזר הוצאות,    2
לפי תקנות הגמול או לפי תקנות הגמול בחברה גדולה או לפי תקנה 3; החלטה כאמור 
תתקבל בכפוף להוראות התקנות שמכוחן החליט לשלם את הגמול והחזר ההוצאות 

ראש  כיושב  כהונתו  בעד  הדירקטוריון  ראש  ליושב  לשלם  רשאי  לאומי  מוסד  )א(     3
ובלבד  בממשלה,  שר  של  השנתי  שכרו  על  עולה  שאינו  שנתי  גמול  הדירקטוריון 
הראש  יושב  כי  שהשתכנעה  לאחר  כאמור  גמול  מתן  אישרה  הכללית  שהאסיפה 
מקדיש לתפקידו 40 שעות שבועיות לפחות וכי אינו עוסק בעבודה נוספת; קבע מוסד 
לאומי כאמור, יבוא הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות הגמול או לפי 

תקנות הגמול בחברה גדולה   

ליושב  שהיו  ההוצאות  כל  של  כיסוי  כולל  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  )ב( גמול 
ראש הדירקטוריון בקשר להשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ולכהונתו כיושב ראש 
על  נוסף  הדירקטוריון,  ראש  ליושב  לשלם  לאומי  מוסד  רשאי  ואולם  הדירקטוריון; 
הגמול כאמור, גם החזר הוצאות כאמור בתקנה 5)א( ו–)ב( ובתקנה 6 לתקנות הגמול, 

לפי העניין, ולא תידרש לעניין זה החלטה כאמור בתקנה 6)א()1( לתקנות הגמול  

הגדרות

החלטה בדבר גמול 
והחזר הוצאות

__________
ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ז, עמ' 332   1

ס"ח התש"ם, עמ' 210   2
ס"ח התשי"ד, עמ' 34   3
ס"ח התשט"ז, עמ' 24   4

ק"ת התשס"ט, עמ' 534   5
ק"ת התש"ע, עמ' 912   6
ק"ת התשס"ג, עמ' 82   7

גמול והחזר 
הוצאות
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)ג( יושב ראש הדירקטוריון לא זכאי לתמורה נוספת כלשהי מהמוסד הלאומי על 
הגמול או החזר ההוצאות לפי תקנה זו 

)א( על אף האמור בתוספת השנייה לחוק העמותות, מוסד לאומי רשאי שלא לרשום     4
בדוח הכספי שלו את שמו של תורם, למעט לגבי תרומות מישות מדינית זרה  

)ב( מוסד לאומי יעביר לרשם ההקדשות, לפי דרישתו, לשם הפעלת סמכויותיו לפי 
דין, את שמו של תורם שתרם לו מעבר לסכום המרבי שקבע השר בתקנות קביעת 

סכום מרבי 

תחילתן של תקנות אלה ביום א' באייר התשע"ד )1 במאי 2014( )להלן - יום התחילה(      5
ז' בכסלו התשע"ו )19 בנובמבר 2015( יראו כאילו בתקנה 2, האמור בה  )א( עד יום    6

מסומן ")א(" ואחריה בא: 

 ")ב( מוסד לאומי רשאי לשלם גמול והחזר הוצאות כאמור בתקנת משנה )א(,
אם ההחלטה לעניין זה התקבלה באסיפה הכללית עד יום התחילה, גם למפורטים 

להלן: 

יושב ראש עמית בדירקטוריון;   )1(

לשני סגניהם של יושבי הראש, ובלבד שהגמול השנתי שישולם להם   )2(
אינו עולה על שכרו השנתי של מנהל כללי במשרד ממשלתי "

 19( התשע"ח  בכסלו  א'  יום  ועד   )2015 בנובמבר   19( התשע"ו  בכסלו  ז'  )ב( מיום 
בנובמבר 2017( יראו כאילו - 

)1( בתקנה 2, אחרי המילים "ליושב ראש הדירקטוריון" בא "וליושב ראש עמית 
בדירקטוריון בחברת קרן קיימת לישראל";  

קיימת  קרן  בחברת  בדירקטוריון  עמית  ראש  יושב  על  גם  תחול   3 )2( תקנה 
לישראל כפי שהיא חלה על יושב ראש הדירקטוריון; 

)3( אחרי תקנה )3( יבוא: 

")3א( מוסד לאומי רשאי להחליט כי ישולם לחברי ועדת הביקורת גמול 
והחזר הוצאות למספר ישיבות העולה על אלה שנקבע בסעיף 3)ד( לתקנות 
נסיבות  בשל  נדרש  הדבר  כי  מצא  אם  החברה,  לדרגת  בהתאם  הגמול, 
מטרותיה,  ביצוע  לשם  החברה  של  מיוחדת  לפעילות  הנוגעות  מיוחדות 

ובלבד שכל ישיבה של ועדת הביקורת תארך שעתיים לפחות " 

הוראות פרק ראשון א' שבחלק התשיעי לחוק החברות, למעט סעיפים 345יח ו–345כד1    7
עד 345כד4, לא יחולו על מוסד לאומי לגבי התקופה שלפני יום התחילה  

כ"ז באדר ב' התשע"ו )6 באפריל 2016(
)חמ 3-4884(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

פטור מגילוי פרטי 
תורמים

תחילה

הוראת שעה

הוראות מעבר
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תקנות הרבנות הראשית לישראל )אגרות(, התשע"ו-2016

התש"ם-11980,  לישראל,  הראשית  הרבנות  לחוק  31א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת 

הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  

בעד בחינות שעורכת מועצת הרבנות הראשית לישראל כמפורט להלן תשולם אגרה    1
כנקוב לצדן:

בחינה לדיינות - 524 שקלים חדשים;  )1(

בחינות לרבנות, למשגיחי כשרות ולשוחטים - 370 שקלים חדשים -  )2(

שילם אדם אגרה בעד בחינה כאמור בתקנה 1 ולא התייצב לבחינה, תוחזר לו מחצית    2
הראשית  הרבנות  מנהל  ורשאי  לה,  התייצב  שלא  הבחינה  בעד  ששילם  מהאגרה 

להורות כי תוחזר מלוא האגרה למי שלא התייצב לבחינה בשל נסיבות מיוחדות 

המרכזית  הלשכה  שמפרסמת  לצרכן  המחירים  מדד   - "המדד"  זו,  בתקנה  )א(    3
לסטטיסטיקה 

המדד  השתנה  אם  שנה,  כל  של  בינואר  ב–1  ישתנו   1 שבתקנה  האגרה  סכומי  )ב( 
שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2015  

סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה )ב( יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום  )ג( 
של חצי שקל חדש יעוגל כלפי המספר השלם הקרוב הגבוה יותר 

נוסח את  ברשומות  בהודעה  יפרסם  לישראל  הראשית  הרבנות  של  המנהל   )ד( 
תקנה 1 כפי שהשתנה עקב עדכון סכומים לפי תקנה זו 

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(
)חמ 3-3754(

י א ל ו ז א ד  ו ד  
השר לשירותי דת  

תקנות להגנת חיית הבר )הוראת שעה( )תיקון מס' 4(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו–16 לחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-11955, אני מתקין 
תקנות אלה:

בתקנה 1)א( לתקנות להגנת חיית הבר )הוראת שעה(, התשע"א-22010, ברישה, במקום    1
"כ"ג באייר התשע"ו )31 במאי 2016(" יבוא "כ"ה בתמוז התשע"ו )31 ביולי 2016(" 

י"ד באייר התשע"ו )22 במאי 2016(
)חמ 3-524-ת4(

י א ב ג י  ב א  
השר להגנת הסביבה  

אגרות

פטור

הצמדה למדד

__________
ס"ח התש"ם, עמ' 90; התשע"ד, עמ' 287   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2

תיקון תקנה 1

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 10; התשס"ט, עמ' 2   1

ק"ת התשע"א, עמ' 35; התשע"ו, עמ' 1036   2


