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בסופה יבוא: )ב( 

יישמעו  מס  בערעור  הדין,  סדר  לתקנות   67 בתקנה  האמור  אף  ")2( על 
עדויות ראשיות בכתב; בית המשפט רשאי, במקרים המתאימים, בהתחשב, 
בין השאר, במורכבותה של התביעה ובטיב הסכסוך בין הצדדים, להורות 

שעדויות מסוימות, כולן או מקצתן, יישמעו בעל פה;

סיכומי  מס,  בערעור  הדין,  סדר  לתקנות   74 בתקנה  האמור  אף  )3( על 
בית  הראיות;  הבאת  סיום  לאחר  האפשרי  בהקדם  בכתב  יוגשו  טענות 
המשפט רשאי, במקרים המתאימים, בהתחשב, בין השאר, בהיקף הראיות 
הצדדים,  בין  הסכסוך  ובטיב  התביעה  של  במורכבותה  פה,  ובעל  בכתב 
להורות שסיכומי הטענות על הפרשה כולה או על שאלה מסוימת שהורה, 

יישמעו בעל פה."

אחרי תקנה 10א לתקנות העיקריות יבוא:   .10

"סדר הדין בערעור 
לבית המשפט 

העליון 

בערעור על פסק דין ובבקשת רשות ערעור על החלטה של  10ב. 
בית המשפט לבית המשפט העליון, יחול פרק י"ז של תקנות 

סדר הדין, בשינויים המחויבים."

תקנות 11 עד 13 לתקנות העיקריות - בטלות.  .11

תקנות אלה יחולו על הליך שנפתח ביום פרסומן )להלן - יום התחילה( או לאחריו,   .12
ולגבי ערעור או בקשת רשות ערעור לפי תקנה 10ב לתקנות העיקריות שנפתחו ביום 
תקנה  לפי  מתנהלים  שאינם  הליכים  על  לאחריו;  או  הדין  סדר  תקנות  של  תחילתן 
10ב לתקנות העיקריות ושנפתחו לפני יום התחילה, ימשיכו לחול התקנות העיקריות 
כנוסחן לפני יום התחילה, ובכלל זה תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-61984, כפי 

שהוחלו בתקנה 10 לתקנות העיקריות, כנוסחן לפני תחילתן של תקנות סדר הדין.

ו' באב התשפ"א )15 ביולי 2021(
)חמ 3-1139(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר המשפטים  

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )ערעורים( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-11961, אני מתקין 
תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשל"ג-21972  )ערעורים(,  פיצויים  וקרן  רכוש  מס  בתקנות   .1 
ובמקום  ב'"  בחלק  י"ז  "פרק  יבוא  ל'"  "פרק  במקום   ,3 בתקנה   העיקריות(, 

"התשמ"ד-31984" יבוא "התשע"ט-42018".

הוספת תקנה 10ב 

 ביטול תקנות 11
עד 13 

תיקון תקנה 3 

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

תחולה והוראות 
מעבר 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשל"ו, עמ' 186.

2  ק"ת התשל"ג, עמ' 234; התשס"ב, עמ' 1267.

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

4  ק"ת התשע"ט, עמ' 422; התש"ף, עמ' 1850.
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פרסומן  ביום  שנפתח  העיקריות  לתקנות   3 תקנה  לפי  ערעור  על  יחולו  אלה  תקנות   .2
)להלן - יום התחילה( או לאחריו; על ערעור שהוגש לפני יום התחילה ימשיכו לחול 
התקנות העיקריות כפי נוסחן לפני יום התחילה, ובכלל זה תקנות סדר הדין האזרחי, 

התשמ"ד-1984, כנוסחן לפני תחילתן של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018.

ו' באב התשפ"א )15 ביולי 2021(
)חמ 3-155(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר המשפטים  

תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף )סדרי הדין בפני הוועדה לקבילות 
פנקסים( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 146)ח( לפקודת מס הכנסה1  )להלן - הפקודה(, וסעיף 127)ח( 
לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-21975 )להלן - חוק מס ערך מוסף(, אני מתקין תקנות אלה:

פנקסים(,  לקבילות  הוועדה  בפני  הדין  )סדרי  מוסף  ערך  ומס  הכנסה  מס  בתקנות   .1
התשל"ח-31978 )להלן - התקנות העיקריות(, בפתיח, במקום "146)ה(" יבוא "146)ח(".

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -  .2
במקום "130)ד(, 130)ט( או 145א1" יבוא "130)ד( או 130)ט(";    )1(

אחרי ההגדרה "ועדה" יבוא:  )2(

""פרטי התקשרות" - כהגדרתם בתקנות סדר הדין; 

"תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-42018.";

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -   .3
במקום "מהנציב" יבוא "מהמנהל";  )1(

המילים "או 145א1" - יימחקו;  )2(

במקום "הנציב" יבוא "המנהל".  )3(

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, המילים "או הנציב" - יימחקו.  .4
בתקנה 5)א( לתקנות העיקריות, בפסקה )1(, אחרי "מסמכים" יבוא "ופרטי התקשרותם".  .5

בתקנה 6)ג( לתקנות העיקריות, במקום "נציב מס הכנסה" יבוא "המנהל".   .6
בתקנה 8 לתקנות העיקריות -   .7

בתקנת משנה )א(, במקום "בארבעה" יבוא "בחמישה";  )1(

בתקנת משנה )ב(, במקום "בארבעה" יבוא "בחמישה".  )2(

בתקנה 9 לתקנות העיקריות -   .8
במקום "כ"ז" יבוא "י"ט לחלק ב'";  )1(

במקום "האזרחי, התשכ"ג-1963" יבוא "למעט תקנות 161)1()א( ו–)ב(";  )2(

המילים "או לרשם" - יימחקו.  )3(

תחולה והוראת 
מעבר

תיקון הפתיח 

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 5 

תיקון תקנה 3 

תיקון תקנה 6 

תיקון תקנה 8 

תיקון תקנה 9 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשל"ו, עמ' 156.

2  ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ח, עמ' 956.

3  ק"ת התשל"ח, עמ' 1998; התשמ"ז, עמ' 1183.

4  ק"ת התשע"ט, עמ' 422; התש"ף, עמ' 1850.
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