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שם התקנות המוצעות .א

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

מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן  . ב

) המחליפות את תקנות  התקנות החדשות– (להלן  2018-הותקנו תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט2018בשנת  

נקבע 2020יולי  חודש  ). בתיקון לתקנות החדשות מהתקנות הישנות– (להלן  1984-סדר הדין האזרחי, התשמ"ד

. 1.1.2021יום החל מכי הן יחולו 

) מסדירות את  וקרן פיצוייםתקנות מס רכוש–(להלן  1972-, התשל"גתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (ערעורים) 

קרן  לחוק מס רכוש ו)ד(29סעיף  לפי  על החלטת ועדת ערר  שמוגש לבית המשפט המחוזי  אופן ההגשה של ערעור  

ומסדירות את האופן שבו יועבר לבית המשפט )חוק מס רכוש וקרן פיצויים–(להלן  1961-פיצויים, התשכ"א

החומר הרלבנטי מוועדת הערר.המחוזי

לפיכך  האזרחי הישנות.  הדין  וקרן פיצויים לתקנות סדר  רכוש  בערעור מפנות תקנות מס  הדין  לעניין סדרי 

נערך תיקון זה.ובמטרה להתאים את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות

להלן נוסח טיוטת התקנות המוצעות:  .ג



:  המשפטיםטיוטת תקנות מטעם משרד

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

התשכ"אלחוק61בתוקף סמכותי לפי סעיף ,  19611-מס רכוש וקרן פיצויים, 

אני מתקין תקנות אלה:

–(להלן  19722-מס רכוש וקרן פיצויים (ערעורים), התשל"גלתקנות3בתקנה  .31תקנה תיקון  

י"ז)העיקריות התקנות יבוא "פרק  ל"  במקום "פרק  ב',  ובמקום  בחלק   ;"

".20183-" יבוא "התשע"ט1984-"התשמ"ד

) 20___ ב________ התש_______ (___ ב________ ____

[תאריך עברי] ([תאריך לועזי]) 

) 3-155(חמ 

 __________________

בני גנץ

שר המשפטים 

ר  ב ס ה י  ר ב ד

) המחליפות את  התקנות החדשות –(להלן  2018-הותקנו תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט2018בשנת  

2020). בתיקון לתקנות החדשות מיולי  התקנות הישנות–(להלן  1984-תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד

. 1.1.2021יום החל מ נקבע כי הן יחולו 

) מסדירות  תקנות מס רכוש וקרן פיצויים–(להלן  1972-תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (ערעורים), התשל"ג

(ד) לחוק מס  29את אופן ההגשה של ערעור שמוגש לבית המשפט המחוזי על החלטת ועדת ערר לפי סעיף  

ומסדירות את האופן שבו יועבר  )  חוק מס רכוש וקרן פיצויים– (להלן  1961-רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א

לבית המשפט המחוזי החומר הרלבנטי מוועדת הערר.

לעניין סדרי הדין בערעור מפנות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים לתקנות סדר הדין האזרחי הישנות. לפיכך  

ובמטרה להתאים את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות נערך תיקון זה. 

. 186, עמ' ו"התשל ; 100, עמ' ס"ח התשכ"א1
.1267התשס"ב, עמ' ;234ק"ת התשל"ג, עמ' 2
. 1850; התש"ף, עמ' 422ק"ת התשע"ט, עמ' 3



3תיקון תקנה 

להגיש ערעור על החלטת ועדת העררעל הלתקנות העיקריות3תקנה  לפי   סדרי הדין  לפעול לפי  מבקש 

כך שתפנה לפרק הרלבנטי לתקנות  3הקבועים בפרק ל' לתקנות הישנות. מוצע לעדכן את הוראת תקנה  

.     , פרק י"זהחדשות 


