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תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה-2015

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 108 ו–109 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-
11984, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקופה של שנתיים מיום תחילתן של תקנות אלה, יראו כאילו בתקנות סדר הדין    1
האזרחי, התשמ"ד-21984  -

בתקנה 497ב1 -  )1(

במקום ההגדרה "כתובת דואר אלקטרוני" בא:  )א( 

שאינה  אלקטרוני  דואר  במערכת  כתובת   - אלקטרוני"  דואר  ""כתובת 
מערכת מאובטחת של דואר אלקטרוני ושהנמען מפעיל בה אמצעים 
בעבודתה  שיבוש  מפני  שלו  הדואר  תיבת  על  הגנה  לצורך  סבירים 

העלול לפגום במהימנות המידע שבה;

"כתובת מאובטחת של דואר אלקטרוני" - כתובת במערכת מאובטחת של 
דואר אלקטרוני;";

בא  "מערכת"  אחרי  ההגדרה,  בשם  אלקטרוני",  דואר  "מערכת  בהגדרה  )ב( 
"מאובטחת של"  

בתקנה 497ג -  )2(

)א( במקום תקנת משנה )א( בא:

")א( ניתן להמציא כתב בי–דין אלקטרוני לנמען שאינו בית המשפט, אל 
הנמען,  של  האלקטרוני  הדואר  של  המאובטחת  שבכתובת  הדואר  תיבת 
לבית  כאמור  שלו  האלקטרוני  הדואר  כתובת  את  מסר  שהנמען  ובלבד 
המשפט לצורך ביצוע הוראות סימן זה וציין בסמוך לה כי מדובר בכתובת 
מאובטחת של דואר אלקטרוני; ואולם הוראה זו לא תחול על כתב בי–הדין 

הראשון בתיק ";

)ב( בתקנת משנה )ב(, אחרי "כתובת" בא "מאובטחת של";

)ג( אחרי תקנת משנה )ג( בא:

לשלוח  המשפט  בית  רשאי  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")ג1( על 
לתיבת הדואר שבכתובת דואר אלקטרוני או בכתובת מאובטחת של דואר 
הודעה  )ד(,  או  )א(  משנה  תקנות  לפי  המשפט  לבית  שנמסרה  אלקטרוני 
לכתב  קישור  הכוללת  הממוכנת  במערכת  בי–דין  כתב  של  קיומו  בדבר 
בי–הדין, שפתיחתו תתאפשר באמצעות מנגנון הזדהות מאובטח )להלן - 
ההודעה(; שלח בית המשפט הודעה כאמור, יראו את כתב בי–הדין ככתב 
שמופיעים  כפי  השליחה  ובשעת  ביום  לנמען  אישית  במסירה  שהומצא 
בשעון פנימי שבמערכת המחשוב של בתי המשפט המכויל על פי כללים 

מקובלים 

)ג2( על אף האמור בתקנת משנה )ג1(, לא יראו את כתב בי–הדין ככתב 
שהומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח, אם הגיש הנמען תצהיר 

בדבר אי–הגעת ההודעה אל כתובת הדואר האלקטרוני שמסר ";

הוראת שעה

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשס"ו, עמ' 834   2
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)ד( במקום תקנת משנה )ד( בא:

לבית  ימסור  אלקטרוני,  בי–דין  כתב  המשפט  לבית  להמציא  המבקש  ")ד( 
המשפט כתובת דואר אלקטרוני או כתובת מאובטחת של דואר אלקטרוני 
לצורך קבלת כתבי בי–דין אלקטרוניים מאת בית המשפט כאמור בתקנת 
משנה )ג1(; כתב בי–דין אלקטרוני המיועד לבית המשפט, יומצא אל יעד 

ההגשה האלקטרוני "  

תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"א-32011 - בטלות     2
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(      3

י"א באב התשע"הה )27 ביולי 2015(
)חמ 3-1778-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

                                                           

תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס' 2(, התשע"ה-2015

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 108 ו–109 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-
11984, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-21984 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 7א,    1
סעיף קטן )ד( - יימחק 

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות במקום טופס 1 יבוא:   2

"טופס 1
)תקנה 7א)ב((

מדינת ישראל

בית משפט ה...........................      ב..................     תאריך...................

             

טופס 1 - פתיחת הליך אזרחי
)לפי תקנה 7 א)ב( לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984(

סמן במשבצת המתאימה:

1  המסמך המוגש

□ תובענה 
עיקרית

□ ערעור
□ ערעור שכנגד

 □ בקשה בכתב□ תביעה שכנגד□ הודעה לצד ג'
 המוגשת לפני
פתיחת התיק 

העיקרי

ביטול

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשע"ה, עמ' 1810   2

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 467; התשע"ג, עמ' 1120; התשע"ד, עמ' 454   3

תיקון תקנה 7א

תיקון התוספת 
הראשונה



קובץ התקנות 7542, כ"ח באב התשע"ה, 2015 8 13  1812

2  )א( סוג תיק בהליך אזרחי

 בקשה  אבעיה
לאישור 

עיקול

 בקשה 
לפי חוק 

להגנה 
על עדים, 

התשס"ט- 
32008

 בקשה 
לתשלום 

תכוף

 הגבלים 
עסקיים

 הטרדה 
 מאיימת

וצו הגנה

 המרצת 
פתיחה

 המרצת 
פתיחה 
בוררות

 ועדת 
ערר

 חוזה 
אחיד

 חיקור דין 
אזרחי

 ניהול 
רכושם של 
נעדרים או 

שבויים

 ערעור 
אזרחי

 ערעור 
בחירות

 ערעור על 
בית דין 

למשמעת

 ערעור על 
בית דין 

משמעתי 
של רשויות 

מקומיות

 ערעור על 
בית דין 

 משמעתי
של עובדי 

מדינה

 ערעור על 
בית דין 

 משמעתי
של לשכת 

עורכי הדין

 ערעור 
לפי חוק 
חיילים 
שנספו 

במערכה 
)תגמולים 
ושיקום(, 
התש"י- 

41950

 ערעור 
על 

החלטת 
ועדה

 ערעור 
על 

החלטת 
רשם בית 

המשפט

 ערעור 
שונה 
אזרחי

 ערר על 
פי חוק 
המים, 

התשי"ט- 
51959

 עתירות 
אסירים

 פשיטת  פירוקים
רגל

  רשות
 ערעור
אזרחי

 רשות 
ערעור על 

החלטת 
רשם 

ההוצאה 
לפועל

 תיק 
אזרחי

  תיק 
אזרחי 

בסדר דין 
מהיר

 תיק 
אזרחי 

בסדר דין 
מקוצר

 תביעת 
בוררות

 תובענה 
ייצוגית

)ב( סוג תיק בהליך משפחה

 אכיפת פסק  אפוטרופסות אימוץ
חוץ

 בקשה 
לאישור עיקול

 הטרדה 
מאיימת וצו 

הגנה

 ערעור  יישוב סכסוך היתר נישואין
משפחה

  ערעור על
החלטת רשם

 רשות ערעור 
משפחה

 תביעת  שינוי שם
בוררות

 התרת  קביעת גיל
נישואין

 תיק הסכם

 תביעת  תיק משפחה
נזקקות

 ערעור  תיק עיזבונות
משפחה 

אימוץ
__________

ס"ח התשס"ט, עמ' 98   3
ס"ח התש"י, עמ' 162   4

ס"ח התשי"ט, עמ' 169   5
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3  סכום התביעה

 )בתביעות כספיות בלבד(:                                                     

4  סוג עניין

 )יש למלא בהתאם להודעת מנהל בתי המשפט לפי תקנה 7א)ג( לתקנות סדר הדין 
האזרחי, התשמ"ד-1984, כפי שמתפרסמת ברשומות מזמן לזמן(6:

והאגרה  התיק,  באותו  אחד  עניין  מסוג  יותר  לבחור  )באפשרותך                                                      
שתשולם היא האגרה הגבוהה ביותר(

5  בעלי הדין - פרטי מגיש התובענה )די בציון פרטי בעל הדין הראשון(   קטין    חסוי

שם )פרטי ומשפחה/חברה/מוסד(
                                                                

מס' זהות/מס' ח"פ*
                                    

מס' טלפון
                          

כתובת
                          

התובענה  מגיש  בידי  אין  אם  התשמ"ד-1984,  האזרחי,  הדין  סדר  לתקנות  7א)ו(  לתקנה  בהתאם   *
 "מספר זהות" כהגדרתו בתקנות האמורות, עליו לפרט את הטעמים לכך  לפיכך, אם אין ברשותך 
מס' זהות, נא פרט:                                                                                                                                         

6  פרטי בעל–דין שכנגד7: )די בציון פרטי הנתבע הראשון( □ קטין   □ חסוי

שם )פרטי ומשפחה/חברה/מוסד(
                                                                

מס' זהות/ מס' ח"פ
                                    

מס' טלפון
                          

כתובת
                          

בעניין עיזבון המנוח )בתיקי עזבונות בלבד(
                                                                                                       

מס' זהות
                          

תאריך פטירה
                          

7  אחר:

)אגרות(,  המשפט  בתי  לתקנות  בהתאם  אגרה  מתשלום  לפטור  בקשה   הוגשה 
התשס"ז-82007, או תקנות בית המשפט לענייני משפחה )אגרות(, התשנ"ו-91995  

8  פרט בקשות שנפתחו לפני פתיחת ההליך הנוכחי:

תיאור                                                                                שם התיק                מס' תיק              

9  פרטי בא כוח )אם מגיש התובענה מיוצג(

 שם עורך הדין
)שם פרטי ושם משפחה(

 שם משרד
עורך הדין

מס' טלפוןמס' פקס'מס' רשייון

                                                                                                                                                          

אני מצהיר כי ידוע לי שסעיף 4 לטופס זה משמש, בין השאר, לצורך שומת אגרת בית 
משפט ואני מתחייב כי אין התובענה כוללת סוגי עניין שלא פורטו בסעיף 4 לטופס זה 

                                       
תאריך

"                                                    
חתימה

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    3
י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(

ד)חמ 3-1778( ק ש ת  ל י י א

שרת המשפטים   

תחילה

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7992   6

בהתאם לתקנה 9)2( לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, פרטי הנתבע ימולאו עד כמה שניתן לבררם   7
ק"ת התשס"ז, עמ' 720   8

ק"ת התשנ"ו, עמ' 8   9
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תקנות סדר הדין הפלילי )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 244)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982, 
וסעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני מתקינה תקנות אלה: 

לפני תקנה 32 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-31974 )להלן - התקנות העיקריות(,    1
יבוא:

31ב  תובע, כמשמעותו בסעיף 12)א()1()א( או )2( לחוק, יעביר לבית "העברת פרטי ניזוק
המשפט את פרטי הניזוק לפי טופס 6א שבתוספת, לא יאוחר 
מיום החלטת בית המשפט על תשלום פיצויים לאדם שניזוק 

מעבירה, לפי סעיף 77 לחוק העונשין, התשל"ז-41977 "

בתוספת לתקנות העיקריות, אחרי טופס 6 יבוא:    2

"טופס 6א 
)תקנה 31ב(

- סודי - 

בבית משפט ב                                             תיק פלילי מס'             

מדינת ישראל

נגד               

פרטי הניזוק)*(

מס' תיק בית משפט:                                              )למילוי על ידי מזכירות בית המשפט(  

מס' תיק פרקליטות/פל"א משטרה:                                   )אם הטופס מוגש עם הגשת כתב האישום 
ובטרם ניתן מספר לתיק בית המשפט(  

פרטי ניזוק: 

שם פרטי: 

                              

שם משפחה: 

                              

מס' זהות: 

                              

מס' דרכון )אם לא צוין מס' זהות(: 

                                     

מס' טלפון בבית:

                              

 מס' טלפון בעבודה
)אם ידוע(: 

                                     

מס' נייד: 

                              

האם הניזוק תושב ישראל?
□ כן      

□ לא 

כתובת דואר אלקטרוני )אם ידועה(:                                                                                                               

הוספת תקנה 31ב

תיקון התוספת

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2
ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התשע"ג, עמ' 568   3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   4

עובד מזכירות לתשומת לבך:

1  טופס זה מוגש לא יאוחר ממועד מתן החלטות בית משפט בעניין פיצוי לניזוק 

2  חיסיון המסמך במערכת - יש לסרוק את המסמך ברמת חיסיון: לעיני השופט וצוותו בלבד 
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כתובת מגורים: 

רחוב:                         מס' בית:               עיר:                               מיקוד:                     ת"ד:                                

האם הניזוק קטין )במועד ביצוע העבירה( ?

□ לא   
□ כן    ציין תאריך לידה לועזי:            /          /        

פרטי האפוטרופוס/המוטב )**( )***(: 

שם פרטי: 

                              

שם משפחה: 

                              

מס' זהות: 

                              

מס' דרכון )אם לא צוין מס' זהות(: 

                                     

מס' טלפון בבית:

                              

 מס' טלפון בעבודה
)אם ידוע(: 

                                       

מס' נייד: 

                              

האם האפוטרופוס/המוטב תושב 
ישראל?

□  כן         □  לא

כתובת דואר אלקטרוני )אם ידועה(:                                                             

כתובת מגורים: 

רחוב:                         מס' בית:               עיר:                               מיקוד:                     ת"ד:                                  

פרטי התובע/פרקליט המטפל בתיק: 

שם פרטי:

                               

שם משפחה: 

                               

מס' טלפון בעבודה: 

                                        

מס' טלפון נייד: 

                               

הפרטים המנויים לעיל נכונים ליום הגשת טופס זה  אם יוודע לי על שינוי כלשהו בפרטי 
הניזוק, האפוטרופוס או המוטב, אודיע על כך לבית המשפט במידת הצורך  

                                                                                                                                                     
            חתימת התובע/ פרקליט המטפל בתיק 

הערות:

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד   )*(
יובהר - אין לציין שם של מוטב או אפוטרופוס שלפי כתב האישום נאשם בעצמו בפגיעה או בשותפות   )**(

לה 
צורך  אין   - בגיר  כבר  הוא  הטופס  מילוי  למועד  ונכון  העבירה  ביצוע  במועד  קטין  היה  הניזוק  אם   )***(

במילוי פרטי אפוטרופוס או מוטב 

)תיקון  והוצאות  אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז  חוק  של  תחילתו  יום  שעד  בתקופה    3
מס' 16(, התשע"ה-52014, ובכפוף לאמור בסעיף 2 בו, יראו כאילו בטופס 6א בתוספת 
לתקנות העיקריות, כנוסחו בתקנה 2 לתקנות אלה, אחרי "האם הניזוק קטין", במקום 

")במועד ביצוע העבירה(" נאמר ")ביום החלטת בית המשפט(" 

כ"ט בתמוז התשע"ה )16 ביולי 2015(
)חמ 3-245-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
           שרת המשפטים     

__________
ס"ח התשע"ה, עמ' 79   5

הוראת שעה
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תקנות הפיקוח על ייצוא ביטחוני )רישום במרשם הייצוא הביטחוני( 
)תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו–45 לחוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז-12007 
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הביטחוני(,  הייצוא  במרשם  )רישום  ביטחוני  ייצוא  על  הפיקוח  לתקנות  2)ז(  בתקנה    1
התשס"ח-22008 )להלן - התקנות העיקריות(, המילים "התאגיד בהסכמת ראש האגף, 

רשאי להסמיך יותר מאדם אחד לחתום בשם התאגיד" - יימחקו    

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -      2
בסעיף קטן )א( -     )1(

במקום פסקה )2( יבוא:  )א( 

")2( פרטי המבקש - פרטים טכניים; במבקש שהוא תאגיד - פירוט נושאי 
משרה העוסקים בשיווק ביטחוני ובייצוא ביטחוני, ובעל שליטה במבקש, 
פירוט  בטופס;  שיתבקש  כפי  לגביהם  נתונים  פירוט  וכן  בחוק,  כמשמעם 

תחומי פעילות;";

במקום פסקה )5( יבוא:  )ב( 

")5( טופסי בדיקה ביטחונית המצויים באתר האינטרנט שימלא המבקש, 
ואם המבקש הוא תאגיד - שימלא בעל השליטה בו )בתקנות אלה - בעל 
בשיווק  העוסקים  התאגיד  של  אחר  ועובד  משרה  נושא  וכן  השליטה( 
שתפרט  מיוחדים  ומטעמים  חריגים  ובמקרים  ביטחוני,  ובייצוא  ביטחוני 

בהחלטה הרשות המוסמכת, גם בידי גורמים נוספים הנוגעים להחלטה ";

ביצוא  העוסק  התאגיד,  של  אחר  ועובד  משרה  "נושא  במקום   ,)7( בפסקה  )ג( 
ביטחוני" יבוא "בעל שליטה וכן נושא משרה העוסק בשיווק ביטחוני ובייצוא 
ולמעמדם  האישים  לזהות  דין  עורך  אישור  בצירוף  "והכל  והמילים  ביטחוני" 

ביחס לתאגיד כאמור" - יימחקו;

בפסקה )8(,  במקום "נושא משרה ועובד אחר של התאגיד, העוסק ביצוא  )ד( 
ביטחוני" יבוא "בעל שליטה וכן נושא משרה העוסק בשיווק ביטחוני ובייצוא 
ולמעמדם  האישים  לזהות  דין  עורך  אישור  בצירוף  "והכל  והמילים  ביטחוני" 

ביחס לתאגיד כאמור" - יימחקו; 

בסעיף קטן )ב(, לפני "נושא משרה או עובד" יבוא "בעל שליטה וכן" ואחריהן יבוא   )2(
"העוסקים בשיווק ביטחוני ובייצוא בטחוני"   

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן והן יחולו על בקשות לרישום שהוגשו    3
לאחר יום התחילה  

ז' באב התשע"ה )23 ביולי 2015(
)חמ 3-3779(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ  
           שר הביטחון     

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

__________
ס"ח התשס"ו, עמ' 398   1

ק"ת התשס"ה, עמ' 466   2

תחילה ותחולה




