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תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 )הוראת שעה(, התש"ף-2020

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108  ,106 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יראו כאילו בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-21984   .1
- )1( אחרי תקנה 497ה בא:

497ה1. )א( בלי לגרוע מהאמור בתקנה 497ג, בעל דין או עורך דין "הוראת שעה
המייצג בעל דין )להלן בתקנה זו - השולח( רשאי להמציא 
דין  עורך  או  אחר  דין  לבעל  מסוימת  בתובענה  בי–דין  כתב 
הנמען(,   - זו  בתקנה  )להלן  תובענה  באותה  אותו  המייצג 
אחת  שהיא  אלקטרוני  דואר  לכתובת  שליחתו  באמצעות 

מאלה:

לבית  הנמען  שהגיש  בי–הדין  שבכתב  הכתובת   )1(
המשפט באותה תובענה;

הכתובת שבנייר המכתבים המשרדי של הנמען;  )2(

הכתובת שבאתר האינטרנט של הנמען;  )3(

הכתובת שמסר לו הנמען.  )4(

  )ב( יראו כתב בי–הדין שהומצא לפי תקנת משנה )א( כאילו 
הומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח, ובלבד שהנמען 
אישר  טלפונית;  בהודעה  או  בכתב  המסמך  קבלת  את  אישר 
השולח  יערוך  טלפונית,  בהודעה  המסמך  קבלת  את  הנמען 
בי– כתב  פרטי  את  שתכלול  הטלפונית  ההודעה  של  תרשומת 

הדין, זמן השיחה ושמו של האדם שמסר את האישור.

בי– כתב  המצאת  )א(   משנה  בתקנת  האמור  אף    )ג( על 
בטור  המפורטים  מחלקה  או  פרקליטות  לכל  למדינה,  דין 
אלקטרוני  דואר  לכתובת  רק  תהיה  השלישית  בתוספת  א' 
שיועדה לשם כך, כאמור בטור ב' לצדה ואישור קבלת כתב 

בי–דין תהיה באמצעות פרטי הקשר כאמור בטור ג' לצדם.

לפי  אלקטרוני  בדואר  בי–דין  כתב  להמציא    )ד( המבקש 
תקנה זו, יציין בכתב בי–הדין את כתובת הדואר האלקטרוני 

שבאמצעותה ניתן להמציא כתב בי–דין אליו.

תחול  זו,  תקנה  לפי  בי–דין  כתב  המצאת  מועד    )ה( לעניין 
תקנה 497ג)ו(.

  )ו( תקנה זו לא תחול על כתב בי–הדין הראשון בתיק, זולת 
אם היתה הסכמה אחרת בכתב של הנמען.

  )ז( תקנה זו לא תחול על מסמך הכולל מידע שאינו על דף 
;".A4 בגודל

הוראת שעה

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשע"ט, עמ' 1796.  2
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אחרי התוספת השנייה לתקנות העיקריות יבוא:  )2(

"תוספת שלישית
)תקנה 497ה1(

טור א'
המחלקה

טור ב'
כתובת הדואר האלקטרוני

טור ג'
פרטי קשר לאישור קבלה

פרקליטות מחוז 
דרום אזרחי

Maz_EZ_BSH@justice.gov.il050-6217698 :לימור כהן

סימה ברבי: 050-7061315

פרקליטות מחוז תל 
אביב אזרחי

Ez_tel-aviv@justice.gov.il050-6216235 :יפה רודה

בועז פנחס: 050-6217451

פרקליטות מחוז 
מרכז אזרחי

Mazkirut-merkaz-ezra@justice.gov.il058-6853355 :ניבה לוי

מירב רוזנקוביץ: 050-6217459

פרקליטות מחוז 
חיפה אזרחי

Ez_haifa@justice.gov.il050-6217668 :נינה שטיין

שני אוחנה: 050-6217790

פרקליטות מחוז 
צפון אזרחי

Mazkirut-NZ-Ezrachi@justice.gov.il050-6204420 :בלאל מוסא

פרקליטות מחוז 
ירושלים אזרחי

Ez-jer@justice.gov.il050-6217040 :דורה אוחיון

רונית משיח: 050-6217571

המחלקה למשפט 
העבודה

Avoda-prak-medina@justice.gov.il050-6217817 :עדינה אייבס

המחלקה האזרחית 
בפרקליטות המדינה

Civil-dep@justice.gov.il050-6216503 :שלמה ניזרי

יער ביבי: 052-6124881

מחלקת הבג"צים 
פרקליטות המדינה

HCJ-dep@justice.gov.il050-7061717 :מיטל כ"ץ

המחלקה 
הפיסקאלית

Fiscal-dep@justice.gov.il050-6216956 :הדס בר

יעל שבתאי: 050-6217767

לאכיפה  היחידה 
אזרחית

Maz_achifa_ez@justice.gov.il050-6217078 :אהובה כהן

פאולה יונייב: 050-7061667

תוקפן של תקנות אלה עד יום ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(.  .2
ה' בניסן התש"ף )30 במרס 2020(

)חמ 3-1778-ת1(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  
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