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תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות 
המקומיות( )תיקון(, התשפ"ב-2022

בתוקף הסמכות לפי סעיפים 12)א( ו–18)א( לחוק הארכיונים, התשט"ו-11955 )להלן - 
החוק(, שהועברה אליי2, ולאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה לפי סעיף 18)ג( 

לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

המקומיות(,  וברשויות  המדינה  במוסדות  ארכיוני  חומר  )ביעור  הארכיונים  בתקנות  1ב 
מערכת  למעט  המדינה,  מוסדות   - ב'  בחלק  הראשונה,  בתוספת  התשמ"ו-31986, 

הביטחון - 

אחרי פרט 27ב יבוא:   )1(

"27גב משרד המשפטים - רשות האכיפה והגבייה

טור ב'טור א'

)1( תיקי המרכז לגביית אגרות, 
קנסות והוצאות

2 שנים לאחר סגירת התיק";

בפרט 43 - הנהלת בתי המשפט, במקום האמור בו יבוא:   )2(

טור ב'טור א'

")1( תיקי ועדות שחרורים, ועדות 
שחרורים מיוחדות וועדות שחרורים 

נוער - 

20 שנים ממועד החלטת הוועדה 
על שחרור מוקדם על תנאי או 

שחרורו המלא של האסיר"ב

י"ג באדר א' התשפ"ב )14 בפברואר 2022(
)חמ 3-82-ת1(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה  

תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים( 
)תיקון(, התשפ"ב-2022

החוק(,   - )להלן  התשט"ו-11955  הארכיונים,  לחוק  18)א(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שהועברה אליי2, ולאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה לפי סעיף 18)ג( לחוק, 

אני מתקין תקנות אלה:

דתיים(,  דין  ובתי  משפט  בתי  תיקי  של  וביעורם  )שמירתם  הארכיונים  בתקנות  1ב 
התשמ"ו-31986, בתוספת - 

בפרט 1 - בית המשפט העליון -   )1(

בפסקה )2(, בטור א', במקום "שאינו כלול בתיק" יבוא "נפרדת מהתיק"; )א( 

תיקון התוספת 
הראשונה 

תיקון התוספת 

ס"ח התשט"ו, עמ' 14ב  1
י"פ התשט"ו, עמ' 639ב  2

ק"ת התשמ"ו, עמ' 1190; התשפ"א, עמ' 698ב  3

ס"ח התשט"ו, עמ' 14ב  1
י"פ התשט"ו, עמ' 639ב  2

ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342; התשע"ז, עמ' 996ב  3
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פסקה )3( - תימחק; )ב( 

במקום פסקה 4 יבוא: )ג( 

טור א'
סוג התיק

טור ב'
תקופת ההחזקה

8 שנים";")4( בקשות רשות ערעור 

בפסקאות )5( עד )8(, בטור ב', במקום האמור בו יבוא "לצמיתות"; )ד( 

אחרי פסקה )8( יבוא: )ה( 

טור א'
סוג התיק

טור ב'
תקופת ההחזקה

לצמיתות")9( ערעור בחירות 

לצמיתות)10( תיק בית משפט משמעתי לשופטים

 )11( תיק בית דין מיוחד )בד"מ( לפי סעיף 55
לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922 עד 

41947

לצמיתות

לצמיתות)12( ערעור לשכת עורכי הדין )על"ע(

לצמיתות)13( משפט חוזר

)14( אישור פסילת מועמד לפי חוק־יסוד: 
הכנסת5

לצמיתות

לצמיתות)15( בקשה לדיון נוסף

לצמיתות";)16( ערעור מעצר מינהלי

בפרט 2, בפרט משנה )ב( - בית משפט מחוזי - תיקים אזרחיים, אחרי פסקה )10(    )2(
יבוא:

טור א'
סוג התיק

טור ב'
תקופת ההחזקה

לענייני  המשפט  בית  תיק  על  ערעור    )11("
משפחה 

30 שנים

)12( ערעור בענייני אימוץ, ירושה, אבהות 
או הצהרת מוות

לצמיתות

10 שנים";)13( תיקי ועדות ערר

,)5( בפסקה  אזרחיים,  תיקים   - שלום  משפט  בית   - )ב(  משנה  בפרט   ,3 בפרט   )3( 
בטור א', המילה "למעט" - תימחק;

בפרט 7 - בית דין אזורי לעבודה, אחרי פסקה )20( יבוא:  )4(

טור א'
סוג התיק

טור ב'
תקופת ההחזקה

7 שנים")21( תובענות ובקשות אחרות

7 שנים";)22( ערעורים אחרים

חוקי א"י, כרך ג', עמ' 2738ב  4
ס"ח התשי"ח, עמ' 69ב  5
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בפרט 11 - בית המשפט לענייני משפחה -   )5(

בפסקה )6(, לפני "הכרזת גיל" יבוא "התרת נישואין,"; )א( 

במקום פסקה )7( יבוא:  )ב( 

טור א'
סוג התיק

טור ב'
תקופת ההחזקה

לצמיתות";")7( תיקי ירושה

אחרי פרט 12 יבוא:  )6(

"13ב בית דין לימאות בשבתו בבית המשפט המחוזי בחיפה

טור א'
סוג התיק

טור ב'
תקופת ההחזקה

"תביעות וערעורים הנדונים 
בבית הדין לימאות 

10 שנים"ב

י"ג באדר א' התשפ"ב )14 בפברואר 2022(
)חמ 3-82-ת2(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה  

תיקון טעות

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות 
חיוני( )תיקון מס' 13(, התשע"ט-2019, שפורסמו בקובץ התקנות 8259, התשע"ט, עמ' 3569, 

בסעיף 4)2(, במקום "סעיף )ד(" צריך להיות "סעיף )ו("ב

י"ב באדר א' התשפ"ב )13 בפברואר 2022(
)חמ 3-3178-ת3(

י ו ב צ ק ב  א ו י  
ממלא מקום יושב ראש רשות החשמל  
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