
רשומות

קובץ התקנות
5 באפריל 2021  9304 כ"ג בניסן התשפ"א 

עמוד

תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )תיקון(, התשפ"א-2021                                                              2870

תקנות הכניסה לישראל )סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים( )תיקון(, התשפ"א-2021                               2873

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי )תיקון( )תיקון(, התשפ"א-2021                                                                2875

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי )תיקון מס' 2(, התשפ"א-2021                                                                  2875

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב( )תיקון(, התשפ"א-2021        2877

קובץ התקנות 9304, כ"ג בניסן התשפ"א, 5.4.2021

05/04/2117:32



קובץ התקנות 9304, כ"ג בניסן התשפ"א, 5.4.2021  2870

 תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )תיקון(, התשפ"א-2021 

משפחה, בסכסוכי  התדיינויות  להסדר  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
משפחה,  לענייני  המשפט  בתי  לחוק   26 סעיף  לפי  החוק(,   - )להלן  התשע"ה-12014 
התשנ"ה-21995, ולפי סעיפים 107 עד 109 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-31984 

)להלן - חוק בתי המשפט(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו-42016  )להלן   .1
- התקנות העיקריות(, בשם התקנות, המילים ")הוראת שעה(" - יימחקו.

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -  .2
אחרי ההגדרה "בא כוח" יבוא:   )1(

""גישור", "הסדר גישור", "יחידת הגישור", "מגשר" - כהגדרתם בתקנות רשימת 
המגשרים;";

אחרי ההגדרה "פגישת מהו"ת" יבוא:  )2(

"רשימת  להגדרה   )3( פסקה  לפי   - משפחה"  בענייני  המגשרים  ""רשימת 
המגשרים" בתקנות רשימת המגשרים;

"שכר טרחה מרבי" - לפי תקנה 12 לתקנות רשימת המגשרים;";

אחרי ההגדרה "תקנות הסיוע המשפטי" יבוא:  )3(

המגשרים(,  )רשימת  המשפט  בתי  -תקנות  המגשרים"  רשימת  ""תקנות 
התשע"ח-52017."

המהו"ת" לפגישת  שהתייצב  צד  "לבקשת  המילים  העיקריות,  לתקנות  4)א(  בתקנה   .3 
- יימחקו. 

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ח( יבוא:   .4
")ט( יחידת הסיוע רשאית להפסיק את פגישת המהו"ת בשל התנהגות לא ראויה 
פגישת  הופסקה  הסיוע;  יחידת  עובד  כלפי  או  שכנגד  הצד  כלפי  הצדדים  אחד  של 
מהו"ת בשל האמור, תדווח על כך יחידת הסיוע לערכאה השיפוטית שרשאית להטיל 

הוצאות עקב כך."

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -  .5
אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

תביא  גישור,  של  בדרך  ביניהם  הסכסוך  את  ליישב  הצדדים  ")א1( הסכימו 
לפניהם יחידת הסיוע שם של מגשר מתוך רשימת המגשרים בענייני משפחה 
המתאים למאפייני הסכסוך, ובלבד ששכר טרחתו אינו עולה על שכר הטרחה 

המרבי.";

תיקון שם התקנות 
  

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 4 

תיקון תקנה 5 

תיקון תקנה 7 

1  ס"ח התשע"ה, עמ' 116.

2  ס"ח התשנ"ה, עמ' 153; התש"ף, עמ' 188. 

3  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התש"ף, עמ' 226.

4  ק"ת התשע"ו, עמ' 1580; התשע"ח, עמ' 946.

5  ק"ת התשע"ח, עמ' 194.
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בתקנת משנה )ב( -  )2(

במקום הרישה יבוא "המלצת יחידת הסיוע על מגשר מרשימת המגשרים  )א( 
לפי תקנות רשימת המגשרים תיעשה על יסוד השיקולים המפורטים להלן:";

אחרי פסקה )4( יבוא: )ב( 

המשפטי,  הסיוע  חוק  לפי  משפטי  לסיוע  הצדדים  של  זכאותם   )5("
התשל"ב-61972.";

במקום תקנת משנה )ג( יבוא:    )3(

באופן  האפשר,  ככל  תיעשה,  מסוים  מגשר  על  הסיוע  יחידת  ")ג( המלצת 
שוויוני ובכפוף לשיקולים המפורטים בתקנת משנה )ב(.  

לבחור  הדין  בעלי  של  בזכותם  לפגוע  כדי  )ב(  משנה  בתקנת  באמור  )ד( אין 
מגשר אחר מתוך רשימת המגשרים או מגשר שאינו נכלל ברשימת המגשרים."

בתקנה 8)א( לתקנות העיקריות, במקום "עשרה" יבוא "חמישה" ואחרי "מיום פגישת   .6
המהו"ת האחרונה" יבוא "שיבואו במניין הימים המנויים בסעיף 3)ה( לחוק". 

"שקדמה  ואחרי  "התובע"  יבוא  "המבקש"  במקום  העיקריות,  לתקנות   9 בתקנה   .7
לתובענה" יבוא "האם התייצב לפגישת מהו"ת". 

בתקנה 16 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א( -  .8
המנויה"  התקופה  "חלפה  יבוא  המנויות"  התקופות  "חלפו  במקום   ,)3( )1( בפסקה 
הבקשה  להגשת  שקדמה  השנה  בתוך  הסתיימה  כאמור  שהתדיינות  "או  והמילים 

החדשה" - יימחקו; 

)2( בפסקה )5(, המילים "או שהוא מתגורר מחוץ לישראל" - יימחקו;

)3( פסקה )8( - תימחק.

בתקנה 17 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:   .9
התדיינויות  להסדר  תקנות  של  תחילתן  מיום  שנים   3 תום  שעד  ")ד( בתקופה 
בסכסוכי משפחה )תיקון(, התשפ"א-72021, יראו כאילו בתקנה 7 לתקנות העיקריות, 

אחרי תקנת משנה )א1( יבוא:

")א2( סברה יחידת הסיוע בתום ישיבת המהו"ת האחרונה כי ישנו סיכוי סביר 
ששני הצדדים זכאים לסיוע משפטי לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, 
ליישוב  או  המשפטי  הסיוע  באמצעות  פנימי  לגישור  להפנותם  היא  רשאית 
הסכסוך בדרך אחרת, במקרים המתאימים ולפי נהלים שיורה הממונה הארצי 

על יחידות הסיוע, ליחידות הסיוע, לעניין זה.""

בתקנה 18 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )ב( - תימחק.   .10
בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -   .11

)1( בטופס 1, אחרי "ילדי/ילדי/אבי/אמי" יבוא "אחר )פרט(" ואחרי "שליד הערכאה 
שאתה  השפות  את  ציין  נא  העברית  השפה  את  דובר  אינך  "אם  יבוא  השיפוטית" 

דובר"; 

תיקון תקנה 8

תיקון תקנה 9 

תיקון תקנה 16 

תיקון תקנה 17 

תיקון תקנה 18 

תיקון התוספת 
הראשונה  

6  ס"ח התשל"ב, עמ' 21; התשפ"א, עמ' 24.

7  ק"ת התשפ"א, עמ' 2870.
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)2( בטופס 2, במקום "המבקש/המשיב" יבוא "שמות הצדדים", בפסקה )6(, במקום 
"לבדך" יבוא "בלא עו"ד" ואחרי "טלפונים לבירורים" יבוא "אם ישנו צורך בתרגום 

פגישות המהו"ת, נא לעדכן את יחידת הסיוע"; 

)3( בטופס 3 - 

)א( המילה  "המבקש" - תימחק;

)ב( במקום "לבין המשיב" יבוא "הטופס יוגש באמצעות יחידות הסיוע, בהמשך 
לפגישות ביחידת הסיוע";

)ג( בסעיף א', אחרי פסקה 2 יבוא: 

"3. הארכת תקופת עיכוב ההליכים היא לצורך: גישור/טיפול )נא לציין 
שם מגשר/מטפל(/משא ומתן בין באי כוח/אחר;

חתימת הצדדים: ........................... )צד א'( ........................... )צד ב(";

)ד( תחת חתימת הצדדים, במקום "המבקש" יבוא "צד א'" ובמקום "המשיב" 
יבוא "צד ב'";

)ה( בסעיף ג', במקום "המבקש" יבוא "צד א'", במקום "המשיב" יבוא "צד ב'" 
נדרשת  לא  לטופס,  ג'  בסעיף  הקבועה  החלופה  ")לעניין  יבוא  "תאריך"  ואחרי 

חתימת שני הצדדים, וניתן להגיש את הטופס גם עם חתימת אחד הצדדים(";

)4( במקום טופס 4 יבוא:

טופס 4
)תקנה 9(

הודעה נלווית לתובענה בעניין סכסוך משפחתי המוגשת לערכאה 
מוסמכת בחלוף תקופות עיכוב ההליכים, לפי תקנה 9 לתקנות להסדר 

התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ו-2016

"שם התובע: ............................ מס' זהות: ..........................

הנתבע: ................................ מס' זהות: ............................

מגיש התובענה הוא המבקש/המשיב )מחק את המיותר( בבקשה ליישוב סכסוך.

סמן אחד מאלה:

בתוך השנה שקדמה להגשת תובענה זו )ביום ............................. ( הוגשה לערכאה 
שיפוטית בקשה ליישוב סכסוך ביני ובין הצד שכנגד

ואני   .................................. מס'  תיק   .................................. ב  הדין  משפט/בית  בבית 
מצהיר כי - 

לא   ................................ הסיוע/  ביחידת  המהו"ת  פגישות  לכל  הגעתי   )1(
הגעתי לכל פגישות המהו"ת ביחידת הסיוע;

עיכוב ההליכים הסתיים ביום ...........................................;  )2(

חלפו 15 ימים מיום סיום תקופת עיכוב ההליכים/טרם חלפו 15 ימים   )3(
מיום סיום תקופת עיכוב ההליכים;
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הוגשה בקשה ליישוב סכסוך בינינו לפני יותר משנה, אך -

נכון להיום מתנהל בינינו הליך משפטי בעניין סכסוך משפחתי;  )1(

ההליכים בתובענה בינינו הסתיימו בשנה האחרונה;  )2(

ודחופים  זמניים  סעדים  בעניין  והחלטות  בקשות  בזה  )3(  מצורפים 
שהוגשו בתקופת עיכוב ההליכים.";

)5( בטופס 6, אחרי "בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או הבטחת קשר של קטין עם 
כל אחד מהוריו, במקרים חריגים שבהם המתנה לפגישת המהו"ת הראשונה תגרום 

נזק של ממש לצדדים או לילדיהם; סיבת הדחיפות ......................" יבוא: 

"בקשה של אישה ששוהה במקלט לנשים מוכות כהגדרתו בסעיף 7)ג()5( לחוק 
נדרשות  החלטות  ולקבל  עימה  בילדיה  להחזיק  התשי"ד-1954,  נשים,  עבודת 

לתקופת השהות; סיבת הדחיפות: ...................;

לתחילת  בסמוך  שמוגשת  לימודים  למוסד  ילד  לרישום  דחוף  לסעד  בקשה 
הלימודים ; סיבת הדחיפות: ..........................;";

בטופס 6, בכותרת, המילים "שלא בדרך בקשה ליישוב סכסוך" - יימחקו ותחת   )6(
הגשת  "לשם  יבוא  לילדיהם"  או  לצדדים  ממש  של  "נזק  אחרי  הדחוף",  הסעד  "סוג 

בקשה זו נדרשת גם הגשת בקשה ליישוב סכסוך"; 

בטופס 7, המילים "או שהתדיינות כאמור הסתיימה בתוך השנה שקדמה להגשת   )7(
שוהה  או  לישראל  מחוץ  מתגורר  שהוא  "או  והמילים  יימחקו,   - החדשה"  הבקשה 

מחוץ לישראל לתקופה שאינה מאפשרת את קיום פגישת המהו"ת" - יימחקו.

ט' בניסן התשפ"א )22 במרס 2021(
)חמ 3-5250(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
ממלא מקום שר המשפטים  

תקנות הכניסה לישראל )סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים( )תיקון(, 
התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13לד)א()1( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - 
החוק(, ובהתייעצות עם שר הפנים, אני מתקין תקנות אלה:

התשע"ד-22014  לעררים(,  דין  בבית  והמינהל  הדין  )סדרי  לישראל  הכניסה  בתקנות   .1
)להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1, לפני ההגדרה "חוק בתי דין מינהליים" יבוא:

ושאינה  דין  שבסדר  החלטה  שאינה  ערר  של  לגופו  החלטה  קבלת   - הדיון"  ""החל 
החלטה שעניינה צו ארעי או צו ביניים;".

אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:   .2

"העברת ערר מבית 
דין אחד למשנהו

בעלי  תגובת  את  שקיבל  לאחר  רשאי,  הדין  בית  )א( ראש  2א. 
מסוים,  דין  בית  לפני  שהובא  מסוים  שערר  להורות  הדין, 
יועבר לדיון לפני בית דין אחר, ובלבד שלא תינתן הוראה 

לפי תקנה זו אם החל הדיון.

הוספת תקנות 2א 
עד 2ד 

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

2  ק"ת התשע"ד, עמ' 1152.

תיקון תקנה 1 
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)ב( בהחלטה לפי תקנת משנה )א( ישקול ראש בית הדין 
את מידת הפגיעה הצפויה בבעלי הדין כתוצאה מההעברה, 
את המרחק בין בית הדין שממנו הועבר הערר לבין בית הדין 
לבית  הדין  בעלי  של  נגישותם  הבטחת  ואת  הועבר  שאליו 

הדין, אל מול התועלת שבהעברת הערר.

העברת סוג מסוים 
של עררים

)א( ראש בית הדין, לאחר שהתייעץ עם הגורמים שיפורטו  2ב. 
בנוהל שיגבש משרד המשפטים, רשאי להורות על העברת 
הדיון בסוג מסוים של עררים מבית הדין שלו נתונה הסמכות 
המקומית לדון בעררים אלה, לבית דין באזור שיפוט סמוך, 

כדי לאזן את חלוקת עומס העררים בין בתי הדין.

)ב( בהחלטה לפי תקנת משנה )א( ישקול ראש בית הדין 
את מידת הפגיעה הצפויה בבעלי הדין כתוצאה מההעברה, 
את המרחק בין בית הדין שממנו הועבר הערר לבין בית הדין 
לבית  הדין  בעלי  של  נגישותם  הבטחת  ואת  הועבר  שאליו 

הדין, אל מול התועלת שבהעברת סוג מסוים של עררים. 

אפשרית  תהיה  )א(  משנה  תקנת  לפי  עררים  )ג( העברת 
הוגשו,  טרם  אלה  שעררים  ובין  הוגשו  אלה  שעררים  בין 

ובלבד שהם הוגשו טרם החל הדיון בהם.

מוגבלת  תהיה  )א(  משנה  תקנת  לפי  עררים  )ד( העברת 
לתקופה כפי שיחליט ראש בית הדין.

ובאתר  ברשומות  הודעה  יפרסם  הדין  בית  )ה( ראש 
המרשתת של בית הדין בדבר העברת עררים כאמור בתקנת 

משנה )א(.

 עיון חוזר
בהחלטה על 
העברת ערר 

)א( בעל דין הרואה את עצמו נפגע מהחלטת ראש בית  2ג. 
הדין לפי תקנות 2א או 2ב, רשאי להגיש לראש בית הדין 

בקשה לעיון חוזר בהחלטה.

)א(,  משנה  תקנת  לפי  חוזר  לעיון  בבקשה  )ב( בהחלטה 
ישקול ראש בית הדין את כל השיקולים שהיה עליו לשקול 

בהחלטתו הראשונה.

ערר שהועבר לא 
יועבר עוד

לא  הדין  בית  ראש  2ב,  או  2א  תקנות  לפי  שהועבר  ערר  2ד. 
יעבירנו עוד."

אחרי תקנה 38 לתקנות העיקריות יבוא:  .3

"בקשה לאחר 
הכרעה בערר  

הכרעה  ונדרשת   24 תקנה  לפי  בערר  החלטה  )א( ניתנה  38א. 
שיפוטית שאינה נבלעת בהחלטה ואשר קשורה לביצועה 
של ההחלטה, רשאי אחד מבעלי הדין להגיש בקשה בכתב 

לבית הדין שדן והכריע בערר.

בתקנת כאמור  בקשה  הוגשה  שאליו  הדין   )ב( בית 
על–יסוד  הסף,  על  הבקשה  את  לדחות  רשאי  )א(  משנה 
הבקשה בלבד או לאחר שקיבל את תגובת בעל הדין שכנגד, 
אם ראה כי לכאורה אין היא מגלה עילה להתערבות בית 

הדין או שהיא טרדנית או קנטרנית.

הוספת תקנה 38א
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זו,  תקנה  לפי  סמכותו  את  להפעיל  הדין  בית  )ג( נזקק 
ישקול בית הדין אם לחייב בעל דין בהוצאות, לרבות שכר 

טרחת עורך דין, לפי שיקול דעתו.

)ד( בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה )ג(, ראה בית הדין 
כי בעל דין עשה שימוש לרעה בתקנה זו, רשאי הוא, בלא 
הוצאות  הדין  בעל  על  להטיל  הערר,  תוצאות  עם  קשר 

לטובת אוצר המדינה בשיעור שיראה לנכון.

עניין  באותו  תוגש  לא  )א(  משנה  תקנת  לפי  )ה( בקשה 
יותר מפעם אחת."

הליכים  על  יחולו  והן  פרסומן,  מיום  ימים  שלושים  בתום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .4
שטרם  ובלבד  ועומדים,  תלויים  הליכים  על  וכן  לאחריו  או  התחילה  ביום  שנפתחו 

ניתנה בהם החלטה בערר לפי תקנה 24 לתקנות העיקריות.

י"ב בניסן התשפ"א )25 במרס 2021(
)חמ 3-4454(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
ממלא מקום שר המשפטים  

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי )תיקון( )תיקון(, התשפ"א-2021 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 356 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-12018, 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי )תיקון(, התשפ"א-22020, במקום תקנה 20 יבוא:   .1

תחילתו של חלק ו'1 ביום תחילתן של תקנות שיקבע השר, "תחילת חלק ו'1   .20
באישור ועדת החוקה, לפי חלק י' לחוק."

י"ח בניסן התשפ"א )31 במרס 2021(
)חמ 3-5883(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
ממלא מקום שר המשפטים  

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי )תיקון מס' 2(, התשפ"א-2021 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 356 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-12018, 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-22019 )להלן - התקנות העיקריות(,   .1
האזרחי,  הדין  סדר  "תקנות  במקום  האזרחי",  הדין  סדר  "תקנות  בהגדרה   ,1 בתקנה 

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

תחילה 

תיקון תקנה 20 

תיקון תקנה 1 

1  ס"ח התשע"ח, עמ' 310; התשפ"א, עמ' 318.

2  ק"ת התשפ"א, עמ' 1302.

1  ס"ח התשע"ח, עמ' 310; התשפ"א, עמ' 318.

2  ק"ת התשע"ט, עמ' 3910; התשפ"א, עמ' 1302.

3  ק"ת התשע"ט, עמ' 422; התשפ"א, עמ' 1270.
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בתקנה 28)א( לתקנות העיקריות, במקום "פרק כ"ח" יבוא "פרק ט"ו".  .2
בתקנה 41 לתקנות העיקריות, במקום "בפרק כ"ח" יבוא "בפרק ט"ו".  .3
בתקנה 84)א( לתקנות העיקריות, במקום "פרק כ"ח" יבוא "פרק ט"ו".  .4

בתקנה 141)ג( לתקנות העיקריות, במקום "בפרק ל"ב" יבוא "בפרק י"ט".  .5
בתקנה 145 לתקנות העיקריות, במקום "בפרק ל"ב" יבוא "בפרק י"ט".  .6

בתקנה 152 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )א( - תימחק.  .7
אחרי תקנה 168 לתקנות העיקריות יבוא:  .8

יעלו "היקף מסמכים לא  להן  והתגובות  להלן  המפורטות  הבקשות  )א(   .169
משפט  לבית  הוגשו  אם  עמודים  עשר  אחד  על  בהיקפן 
השלום ועל חמישה עשר עמודים אם הוגשו לבית המשפט 

המחוזי: 

בקשה לצו לפתיחת הליכים;  )1(

בקשה לניהול עיזבון בהליך חדלות פירעון לפי   )2(
סעיף 177 לחוק;

בקשה להכרה בהליך זר לפי סעיף 300 לחוק;  )3(

בקשה להבאת הסדר חוב לאישור בעלי העניין   )4(
לפי סעיף 321 לחוק;

המשפט  בית  מטעם  מומחה  למינוי  בקשה   )5(
לבחינת הסדר חוב מהותי לפי סעיף 329 לחוק.

בתקנת המנויות  לבקשות  המצורפים  התצהירים   )ב( 
שמונה  על  בהיקפם  יעלו  לא  להן  ולתגובות  )א(  משנה 
עמודים אם הוגשו לבית משפט השלום ועל עשרה עמודים 
לתגובות  התשובות  המחוזי;  המשפט  לבית  הוגשו  אם 
לאותן בקשות והתצהירים המצורפים להן לא יעלו על שני 

עמודים כל אחד.

לפי  הנשייה  מקופת  הגורעת  עסקה  לביטול  בקשה  )ג( 
בהיקפן  יעלו  לא  לה  והתגובה  לחוק   221 עד   219 סעיפים 
על חמישה עשר עמודים; התצהירים המצורפים לא יעלו 
לבקשה  לתגובה  התשובה  עמודים;  עשרה  על  בהיקפם 

והתצהיר המצורף לה לא יעלו על שני עמודים כל אחד.

תפקיד  בעל  או  משרה  נושא  אחריות  בעניין  בקשה  )ד( 
לפי חלק ח' לחוק והתגובה לה לא יעלו בהיקפן על עשרים 
עמודים; התצהירים המצורפים לא יעלו בהיקפם על שנים 
עשר עמודים; התשובה לתגובה לבקשה והתצהיר המצורף 

לה לא יעלו על שני עמודים כל אחד."

תיקון תקנה 28 

תיקון תקנה 41  

תיקון תקנה 84 

תיקון תקנה 141  

תיקון תקנה 145 

תיקון תקנה 152 

הוספת תקנה 169 
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הוראות תקנה 169 לתקנות העיקריות יחולו על בקשות המנויות בה שהוגשו ביום   .9
תשובות  תגובות,  ועל  לאחריו,  או  התחילה(  יום   - )להלן  אלה  תקנות  של  פרסומן 
יום  לפני  שהוגשו  בקשות  של  ההיקף  לעניין  כאמור;  לבקשות  הנוגעים  ותצהירים 
לחול,  ימשיכו  בקשות,  לאותן  הנוגעים  ותצהירים  תשובות  תגובות,  ושל  התחילה, 
בשינויים המחויבים לפי העניין, תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-41984, שהוחלו 
האזרחי,  הדין  סדר  תקנות  של  תחילתן  ערב  כנוסחן  העיקריות,  לתקנות   2 בתקנה 

התשע"ט-2018.

י"ח בניסן התשפ"א )31 במרס 2021(
)חמ 3-5883(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
ממלא מקום שר המשפטים  

 תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )יבוא רכב ושיווקו
וסחר ברכב( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35)ב(, 41)א()6(, 42)א()6(, 44)א()4(, 89)3( ו–239 לחוק רישוי 
שר  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016  הרכב,  בענף  ומקצועות  שירותים 

האוצר לעניין תקנה 4 ובהסכמתו לעניין תקנה 3, אני מתקינה תקנות אלה:

ברכב(,  וסחר  ושיווקו  רכב  )יבוא  הרכב  בענף  ומקצועות  שירותים  רישוי  בתקנות   .1
התשע"ז-22016 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 2)א(, אחרי פסקה )5( יבוא:

")6( הרכב נגנב ונדרשת העברת הבעלות ברכב לחברת הביטוח לשם קבלת תגמולי 
ביטוח."

אחרי תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"הוכחת עמידת 
מבקש רישיון 
יבואן מסחרי 

בדרישות ההון 
העצמי 

להוכחת עמידת מבקש רישיון יבואן מסחרי בדרישות  )א(  8א.  
המבקש  יידרש  ו–10,   7  ,6 בתקנות  כמפורט  העצמי  ההון 

להמציא את אחד מהאישורים האלה, לפי העניין:

שנת  במהלך  שהוקם  תאגיד  הוא  המבקש  אם   )1(
חשבון  רואה  אישור   - לרישיון  הבקשה  הגשת 
בידי  יש  כי  המעיד  התאגיד,  ספרי  על  המבוסס 
המבקש את ההון העצמי הנדרש לפי תקנה 6, 7 או 

10, לפי העניין;

לשנת  קודם  שהוקם  תאגיד  הוא  המבקש  אם   )2(
חשבון  רואה  אישור   - לרישיון  הבקשה  הגשת 
השנה  לגבי  מבוקרים  כספיים  דוחות  על  המבוסס 
שקדמה לשנת הגשת הבקשה לרישיון, המעיד כי יש 
התקנה  לפי  הנדרש  העצמי  ההון  את  המבקש  בידי 
השייכת לעניין; ואולם אם במועד הגשת האישור אין 

ברשותו דוחות כספיים מבוקרים כאמור - ימציא

תחולת תקנה 169 

תיקון תקנה 2 

הוספת תקנה 8א  

4  ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התש"ף, עמ' 2084.

1  ס"ח התשע"ו, עמ' 970.

2  ק"ת התשע"ז, עמ' 18.
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כספיים  דוחות  על  המבוסס  חשבון  רואה  אישור 
הבקשה  הגשת  לשנת  שקדמה  השנה  לגבי  סקורים 
ההון  המבקש  בידי  יש  כי  המעיד  כאמור,  לרישיון 

העצמי הנדרש לפי התקנה השייכת לעניין.

רישיון  מבקש  היה  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ב( 
שאינו  מורשה  עוסק  לחוק,   44 סעיף  לפי  זעיר  יבואן 
מס  תקנות  לפי  מבוקרים  כספיים  דוחות  בהגשת  חייב 
אדם(,  בני  חבר  ידי  על  נוספים  ודוחות  )דוחות  הכנסה 
התשכ"ד-31963, יוכיח את עמידתו בדרישות ההון העצמי 
כמפורט בתקנה 10, על ידי הצגת אישור רואה חשבון לגבי 

עמידתו של המבקש בגובה ההון העצמי שנקבע." 

במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:  .3

"הון עצמי נדרש 
לרישיון יבואן 

זעיר 

לפי זעיר  יבואן  רישיון  לקבלת  הנדרש  העצמי  ההון   .10 
סעיף 44)א()4( לחוק, יהיה בסכומים האלה:

שקלים   800,000  - מסחרי  ורכב  נוסעים  רכב  לייבוא   )1(
חדשים;

שקלים   100,000  - ניידת  מכונה  או  אופנוע  לייבוא   )2(
חדשים;

לייבוא גרור או נתמך מעל 3.5 טונות - 100,000 שקלים   )3(
חדשים."

בתקנה 14 לתקנות העיקריות -   .4
בפסקת משנה )1(, במקום "1,000,000" יבוא "500,000";  )1(

בפסקת משנה )2(, במקום "2,500,000" יבוא "1,500,000".  )2(

ח' בניסן התשפ"א )21 במרס 2021(
)חמ 3-5342(

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

החלפת תקנה 10 

תיקון תקנה 14 

3  ק"ת התשכ"ד, עמ' 138.
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