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דתיים) דין ובתי משפט בתי תיקי של וביעורם (שמירתם הארכיונים תקנות
התשס"ה―2005 (תיקון),

אלי2, שהועברה התשט"ו-11955, הארכיונים, לחוק 18(א) סעיף  לפי הסמכות בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני העליונה, הארכיונים מועצת עם התייעצות ולאחר

1 דתיים), תיקון תקנה דין משפט ובתי בתי תיקי של וביעורם הארכיונים (שמירתם 1 לתקנות בתקנה .1
יבוא: משפט" "בית ההגדרה לפני העיקריות), התקנות - (להלן התשמ"ו-31986

משפט, מבית או משפט לבית להמציאו למסרו או שניתן מסמך כל - בי–דין" ""כתב
תצהיר שאינה בכתב מסמך אך למעט ראיה מסוג דעת, חוות או תצהיר לרבות

המשפטי". ההליך במסגרת המשפט לבית שהוגשה

2א יבוא: הוספת תקנה העיקריות 2 לתקנות תקנה אחרי .2
וביעור "שמירה

כתבי בי–דין של
סרוקים

כתב אותו  של  הסרוק בהעתק ונתקיימו בי–דין כתב נסרק  (א)   2א.
לתקנות העדות (העתקים ו–(5) 3א(א)(1) המפורטים בתקנה בי–דין התנאים
לביצוע סריקה  והנחיות העדות), תקנות התשמ"ו-41986 (להלן - צילומים),
מכן  ולאחר הסריקה מתאריך 10 ימים שמירתו תקופת תהא המדינה, גנז של

לבערו. רשאי משפט בית

תקופות  במשך בי–דין כתב של סרוק העתק ישמור משפט בית (ב)  
משפט בית תיק על חלות שהיו התוספת, של ב' בטור הקבועות האחזקה

בי–דין. משויך אותו כתב שאליו

אמצעי  לגביו ויינקטו יוחזק יישמר, בי–דין כתב של סרוק העתק (ג)  
העדות. תקנות של 3א(2) עד (5) בתקנה ושמירה כאמור ההגנה

שנסרק ונתקיימו  בי–דין כתב יחולו על תקנות 4 עד 8 לא הוראות (ד)  
(א). הוראות תקנת משנה בו

הקבועה  החזקתו בתיק שתקופת בי–דין כתב תחול על לא זו תקנה (ה)  
נסרק האמור בי–הדין כתב כן אם אלא לצמיתות, היא לתוספת ב' בטור
שהוצמד (מיקרופילם) מזוער צילום לו ונערך (א), משנה לתקנת בהתאם
כי בי–הדין, כתב של שמירתו על שממונה מי של אישור הצילום לסרט
של ושבתהליך הסריקה של המקור שממנו צולם מדויק הוא העתק הצילום

(א)." משנה תנאי תקנת בי–דין נתקיימו כתב אותו

8א יבוא: 3.הוספת תקנה העיקריות 8 לתקנות תקנה אחרי

אלקטרוני המשפט"תיק של בתי ממוכנת במערכת לקיים יש אלה הוראה מתקנות כל 8א.
ובשינויים המחויבים." אלקטרוניים כתבי בי–דין ולגבי

יוםתחילה - (להלן (2005 באוגוסט   15) התשס"ה באב י' ביום  אלה תקנות  של תחילתן .4
התחילה).

לתחילה -סייג על יחולו לא אלה תקנות .5

      

התחילה; יום לפני שנפתחו בהליכים משפט לבית שהוגשו בי–דין כתבי (1)

מקרקעין. על המפקח ותיקי דתיים דין בתי תיקי (2)

(14 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ט'
ן ו שר אריאל  (3-82 (חמ

הממשלה ראש                                                                                    

רשומים) קבלנים (סיווג בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום תקנות
התשס"ה―2005 (תיקון), שעה) (הוראת

בנאיות,  הנדסה לעבודות קבלנים רישום ו–17 לחוק לפי סעיפים 7(א)(3) בתוקף סמכותי  
תקנות מתקין אני  בנאיות, הנדסה לעבודות  המועצה עם ובהתייעצות  התשכ"ט-11969,

אלה:

רשומים)  קבלנים (סיווג בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום לתקנות  1 בתקנה .1
"כ"ז יבוא "(2004 במאי   17) התשס"ד  באייר "כ"ו במקום התשס"א-22001,  שעה), (הוראת

(30 באוקטובר 2005)". התשס"ו בתשרי

באייר התשס"ד (17 במאי 2004). כ"ו ביום אלה תקנות תחילתן של  .2

(28 ביולי 2005) התשס"ה בתמוז כ"א
הרצוג יצחק  (3-638 (חמ

והשיכון הבינוי שר                                                                                   

בהוצאות (השתתפות וחובותיהם זכויותיהם הכנסת, חברי חסינות כללי
התשס"ה―2005 (תיקון), משפטיות)

וחובותיהם, זכויותיהם הכנסת, חברי חסינות לחוק 10א סעיף  לפי סמכותה בתוקף  
אלה: כללים הכנסת ועדת קובעת התשי"א-11951,

בהוצאות (השתתפות וחובותיהם זכויותיהם הכנסת, חברי חסינות לכללי 4(ב)(4) בסעיף .1
- העיקריים) הכללים - (להלן התשס"ג-22003 משפטיות),

פלילי  דין בפני חסינות לקביעת "או יבוא החסינות" 13 לחוק סעיף פי "על במקום (1)
החסינות,"; חוק פי על

דין בפני חסינות לו תהיה כי בקשתו שהכנסת תקבע את לדחות "או יבוא: בסופו (2)
דין בפני חסינות לו תהיה כי שלא להציע לקבוע הכנסת ועדת החלטת נגד או פלילי

פלילי".

העיקריים - 5(5) לכללים בסעיף .2

חסינות" ובמקום קביעת "או יבוא חסינות" נטילת "של אחרי (א), בפסקת משנה (1)
אם או החסינות,  לנטילת  הבקשה  מן בו חזר לממשלה המשפטי  היועץ  אם "ואולם 

__________
עמ' 152. התשמ“א, התשט"ו, עמ' 14; ס"ח 1

עמ' 639. התשט“ו, ס"ח 2

ק“ת התשמ"ו, עמ' 1290. 3

.794 עמ' התשס“ה, עמ' 316; התש“ל, ק"ת 4
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התחילה; יום לפני שנפתחו בהליכים משפט לבית שהוגשו בי–דין כתבי (1)

מקרקעין. על המפקח ותיקי דתיים דין בתי תיקי (2)

(14 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ט'
ן ו שר אריאל  (3-82 (חמ

הממשלה ראש                                                                                    

רשומים) קבלנים (סיווג בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום תקנות
התשס"ה―2005 (תיקון), שעה) (הוראת

בנאיות,  הנדסה לעבודות קבלנים רישום ו–17 לחוק לפי סעיפים 7(א)(3) בתוקף סמכותי  
תקנות מתקין אני  בנאיות, הנדסה לעבודות  המועצה עם ובהתייעצות  התשכ"ט-11969,

אלה:

רשומים)  קבלנים (סיווג בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום לתקנות  1 בתקנה .1
"כ"ז יבוא "(2004 במאי   17) התשס"ד  באייר "כ"ו במקום התשס"א-22001,  שעה), (הוראת

(30 באוקטובר 2005)". התשס"ו בתשרי

באייר התשס"ד (17 במאי 2004). כ"ו ביום אלה תקנות תחילתן של  .2

(28 ביולי 2005) התשס"ה בתמוז כ"א
הרצוג יצחק  (3-638 (חמ

והשיכון הבינוי שר                                                                                   

בהוצאות (השתתפות וחובותיהם זכויותיהם הכנסת, חברי חסינות כללי
התשס"ה―2005 (תיקון), משפטיות)

וחובותיהם, זכויותיהם הכנסת, חברי חסינות לחוק 10א סעיף  לפי סמכותה בתוקף  
אלה: כללים הכנסת ועדת קובעת התשי"א-11951,

בהוצאות (השתתפות וחובותיהם זכויותיהם הכנסת, חברי חסינות לכללי 4(ב)(4) בסעיף .1
- העיקריים) הכללים - (להלן התשס"ג-22003 משפטיות),

פלילי  דין בפני חסינות לקביעת "או יבוא החסינות" 13 לחוק סעיף פי "על במקום (1)
החסינות,"; חוק פי על

דין בפני חסינות לו תהיה כי בקשתו שהכנסת תקבע את לדחות "או יבוא: בסופו (2)
דין בפני חסינות לו תהיה כי שלא להציע לקבוע הכנסת ועדת החלטת נגד או פלילי

פלילי".

העיקריים - 5(5) לכללים בסעיף .2

חסינות" ובמקום קביעת "או יבוא חסינות" נטילת "של אחרי (א), בפסקת משנה (1)
אם או החסינות,  לנטילת  הבקשה  מן בו חזר לממשלה המשפטי  היועץ  אם "ואולם 

1 תיקון תקנה

תחילה

__________
ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.  1

.744 עמ' התשס"ג, ק"ת התשס"א, עמ' 486;  2

__________
.706 עמ' התשס"ה, ;540 עמ' התשס"ג, ס"ח התשי"א, עמ' 228;  1

.558 עמ' התשס"ד, ק"ת התשס"ג, עמ' 941;  2

4 תיקון סעיף

5 תיקון סעיף
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כי נקבע "ואולם אם יבוא  הכנסת"  ידי על או ועדת הכנסת ידי  על נדחתה  הבקשה
לממשלה המשפטי היועץ בו אם חזר או פלילי בפני דין חסינות הכנסת לחבר תהיה
המשפטי לממשלה היועץ בקשת אם חבר הכנסת, או נגד אישום כתב מהחלטתו להגיש
או הכנסת ידי על או הכנסת ועדת נדחתה על ידי הכנסת מחבר אחרת חסינות ליטול

אחרת"; חסינות לנטילת חזר בו מן הבקשה לממשלה המשפטי היועץ אם

ועדת "או יבוא זכות" הכנסת חסינות או במקום "ליטול מחבר (ג), משנה בפסקת (2)
4(ב)(4)". בסעיף כאמור הכנסת

(27 ביולי 2005) בתמוז התשס"ה כ'
ן בר–או ני ו ר  (3-1714 (חמ

ועדת הכנסת יושב ראש                                                                                   




