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תקנות ההוצאה לפועל, )תיקון מס' 4(, התשע"ה-2015 

התשכ"ז-11967  לפועל,  ההוצאה  לחוק  ו–88  7ב)א1א(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   108 סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן 

מתקינה תקנות אלה:

בתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-31979 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי תקנה 23ג    1
לתקנות העיקריות יבוא:

"צו למסירת מידע 
לפי סעיף 7ב)א1א( 

לחוק והמצאתו  
 

רשם  או  לפועל  ההוצאה  מערכת  מנהל  23ג1  )א( ציווה 
 14 בפרט  א'  בטור  המפורט  הגורם  על  לפועל  ההוצאה 
לתוספת השנייה לחוק  )בתקנה זו - בעל רישיון לפי חוק 
אחר  גורם  באמצעות  או  ישירות  לו,  למסור  התקשורת( 
מטעמו, את מספרי הטלפון הנייד או הנייח של חייב, יישלח 

הצו בדרך ממוכנת באמצעות תקשורת בין מחשבים  

הספרות  שש  את  יכלול  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  צו  )ב( 
הראשונות ממספר הזהות של החייב )בתקנה זו - ספרות 

מספר הזהות( 

כאמור  צו  שקיבל  התקשורת  חוק  לפי  רישיון  בעל  )ג( 
ממוחשבת  אוטומטית  הצלבה  יערוך  )א(,  משנה  בתקנת 
בתוך  ויעביר  מנוייו,  נתוני  לבין  הזהות  מספר  ספרות  בין 
10 ימים קובץ מידע ממוחשב ובו מספרי הטלפון הנייד או 
במספר  הראשונות  הספרות  ששש  המנויים  כל  של  הנייח 
תעודת הזהות שלהם  זהות לספרות כאמור, אם יש כאלה, 
מנויים  למעט  המלא,  הזהות  ומספר  שמותיהם  עם  יחד 
 - זו  )בתקנה  חסויים  יישארו  אלה  מספרים  כי  שביקשו 

קובץ המידע( 

בעל רישיון לפי חוק התקשורת יעביר את קובץ המידע  )ד( 
זהות  חשיפת  מפני  הגנה  שיבטיחו  מאובטחים  באמצעים 

המנויים 

שימוש  כל  יעשה  לא  התקשורת  חוק  לפי  רישיון  בעל  )ה( 
בפרט מן הפרטים המופיעים בצו כאמור בתקנת משנה )א(, 
לפי  שקיבל  הצו  את  וימחק  )ג(  משנה  בתקנת  האמור  למעט 
תקנת משנה )ב( מיד לאחר קבלתו ואת קובץ המידע שהעביר 
להוצאה לפועל כאמור בתקנת משנה )ג( מיד לאחר העברתו  

תיערך  )ג(  משנה  בתקנת  כאמור  הקובץ  קבלת  עם  )ו( 
הצלבה  אוטומטית ממוחשבת בין נתוני המנויים המופיעים 
בקובץ המידע לבין נתוני החייבים בתיקי ההוצאה לפועל 

על בסיס התאמה בין מספר הזהות לשם החייב 

הוספת תקנה 23ג1

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 42; התשע"ד, עמ' 546   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2
ק"ת התש"ם, עמ' 386; התשע"ה, עמ' 1030   3
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בתיקי  ממוחשב  באופן  יירשמו  ההצלבה  סיום  עם  )ז( 
שלגביהם  החייבים  של  הטלפון  מספרי  לפועל  ההוצאה 
נמצאה התאמה; מנהל מערכת ההוצאה לפועל לא יעשה 
כל שימוש בקובץ המידע, למעט האמור בתקנת משנה )ו( 
ובתקנת משנה זו, ושאר המידע בקובץ המידע שאינו נוגע 

לחייבים יימחק מיד לאחר סיום ההצלבה  

תיערך  לחוק  7ב)א1א()2(  סעיף  לפי  לחייב  פנייה  )ח( 
באופן שיבטיח כי מידע על אודות הליכי ההוצאה לפועל 
המתנהלים נגדו ייחשף לפני החייב בלבד, לא ביום מנוחה 
והמשפט,  השלטון  סדרי  לפקודת  18א  בסעיף  כמשמעותו 
 - ו'  וביום  בערב   21:00 השעה  לאחר  ולא  התש"ח-41948, 
הפנייה  במסגרת  לחייב,  יובהר   ;12:00 השעה  לאחר  לא 
הראשונה אליו לפחות, האופן שבו עליו לבקש כי עובדי 
הסעיף  לפי  קשר  עמו  ייצרו  לא  לפועל  ההוצאה  מערכת 
כאמור  בקשה  לרבות  בכך,  מעוניין  אינו  אם  האמור, 

באמצעות פנייה טלפונית או משלוח דואר אלקטרוני 

אליו  שנעשתה  טלפונית  פנייה  במסגרת  החייב  מסר  )ט( 
מנהל  רשאי  בתיק,  המצויה  מכתובתו  השונה  כתובת 
ולתת  הכתובת  שינוי  על  להורות  לפועל  ההוצאה  לשכת 
על כך הודעה לזוכה ואם ראה צורך בכך, לבקש את תגובת 
ובחלוף  ימים,   7 בתוך  תינתן  וזו  הכתובת,   לשינוי  הזוכה 

פרק זמן זה להורות על שינוי הכתובת כאמור "

בתקנה 23ה לתקנות העיקריות, במקום "ניתן צו לפי תקנות 23ב ו–23ד" יבוא "ניתן צו    2
לפי תקנות 23ב, 23ג1 או 23ד" 

י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015(
)חמ 3-63-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג( )הוראת שעה( 
)תיקון(, התשע"ה-2015

התשנ"ו-11995,  הציבורית,  הסניגוריה  לחוק  ו–23  22א  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

)הוראת  לייצוג(  זכאים  של  תשלום  )חובת  הציבורית  הסניגוריה  לתקנות   10 בתקנה    1
שעה(, התשע"ב-22011, במקום "עד י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015(" יבוא "עד יום 

כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016(" 

כ"ט בסיוון התשע"ה )16 ביוני 2015(
)חמ 3-2708-ת2(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תיקון תקנה 23ה

__________
ע"ר 1948, תוס' א', עמ' 1; ס"ח התשי"ב, עמ' 10   4

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 8   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 66; התשע"ד, עמ' 1090   2

תיקון תקנה 10
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תקנות להגנת חיית הבר )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ה-2015

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

ברישה,  התשע"א-22010,  שעה(,  )הוראת  הבר  חיית  להגנת  לתקנות  1)א(  בתקנה    1
במקום "י' בשבט התשע"ה )30 בינואר 2015(" יבוא "י"ח בכסלו התשע"ו )30 בנובמבר 

 ")2015

כ"ז בסיוון התשע"ה )14 ביוני 2015(
)חמ 3-524-ת4(

י א ב ג י  ב א  
השר להגנת הסביבה  

תיקון תקנה 1

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

ק"ת התשע"א, עמ' 35; התשע"ד, עמ' 1561   2




