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  1 

 כב' הרשמת הבכירה ליאורה וינשטיין פני ב

 

 תובעים

 

 חי אביטן

 

 נגד

 

 

 נתבעים

 

 טיולי שער הנגב בע"מ

 2 

 

 החלטה

 3 

 4הגיש את סיכומיו  ב"כ התובע טוען כי המציא את סיכומיו לב"כ הנתבע בדואר אלקטרוני ומשזה לא

 5 פסק דין נגדו. יתן, יש ל3.1.16ימים, כפי שהוחלט בהחלטתי מיום  7תוך 

 6, בתאריך בהוראת שעה ג' )א( לתקנות סדר הדין האזרחי, כפי שתוקנה לאחרונה497על פי תקנה 

 7  –לתקופה של שנתיים בלבד  1.11.15( ונכנסה לתוקפה ביום 7542)ק"ת  13.8.15

 8 המאובטחתדין אלקטרוני לנמען שאינו בית המשפט, אל תיבת הדואר שבכתובת -ניתן להמציא כתב בי" 

 9של הדואר האלקטרוני של הנמען, ובלבד שהנמען מסר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו כאמור לבית 
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 1המשפט לצורך ביצוע הוראות סימן זה וציין בסמוך לה כי מדובר בכתובת מאובטחת של דואר 

 2 ."רוניאלקט

 3 

 4  –סעיף )ב( לאותה תקנה מורה כי 

 5כאמור בתקנת משנה  כתובת מאובטחת של דואר אלקטרונידין אלקטרוני שנשלח אל –כתב בי"

 6)א(, יראוהו ככתב שהומצא במסירה אישית לנמען ביום ובשעה שצוינו באישור המסירה 

 7 ל.ו.( – " )ההדגשה שלי.האלקטרוני, אם לא הוכח היפוכו של דבר

 8רוני שלו הינה טולא ציין כי כתובת הדואר האלק לבית המשפט הנוכחי לא מסר ב"כ הנתבעבמקרה 

 9כתובת מאובטחת של דואר אלקטרוני )כאשר כתובת מאובטחת של דואר אלקטרוני מוגדת בתקנות 

 10 ."כתובת במערכת מאובטחת של דואר אלקטרוני"-כ

 11 -"מערכת מאובטחת של דואר אלקטרוני" מוגדרת כ אילוו

 12 מערכת המשמשת להעברת מסרים אלקטרוניים, שמתקיימים בה כל אלה:"

 13הגעה של -היא מספקת לשולח אישור, החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, על הגעה או אי (1)

 14 אישור מסירה אלקטרוני(; –כל מסר אלקטרוני ששלח אל כתובת הנמען במערכת )להלן 

 15רק באמצעות מנגנון הזדהות מאובטח, ומתעדת  היא מאפשרת גישה לכתובת הדואר האלקטרוני (2)

 16 גישה כאמור;

 17המערכת נוקטת, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה אליה ומפני שיבוש בעבודתה,  (3)

 18 העלולים לפגום במהימנות המידע שבה.

 19 

 20 ציין בסמוך לה כיב"כ הנתבע אמנם רשם בכתב ההגנה את כתובת הדואר האלקטרוני שלו אולם לא 

 21דין בדרכים -ועל כן יש להמציא אליו כתבי בי מדובר בכתובת מאובטחת של דואר אלקטרוני
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 1ואישור מסירה או  בדואר רשום א לתקנות(497ה"מסורתיות" כגון בפקס )כמפורט בתקנה 

 2 באמצעות שליח.

 3היות והתובע לא המציא את כתב התביעה לנתבע באחת מדרכים אלה, אין הוא זכאי לטעון כי ב"כ 

 4 תבע קבל לידיו את סיכומיו.הנ

 5שעות מהמצאת החלטה זו )לא כולל שישי ושבת(  24ב"כ התובע ימציא סיכומיו לב"כ הנתבע תוך 

 6 ( להגשת סיכומי ב"כ הנתבע.7וממועד ההמצאה יחל מניין הימים )

 7 היות ולא נדרשה תגובת ב"כ הנתבע אינני מחייבת בהוצאות.

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 , בהעדר הצדדים.2016ינואר  14, ד' שבט תשע"והיום,  נהנית
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 16 


