
 

 

 

 

 

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

 

בתי המשפט ]נוסח משולב[,    לחוק  109-ו  108,  106סעיפים  תוקף סמכותי לפי  ב  

 תקין תקנות אלה: מאני   1, 1984-תשמ"דה

אלהשל  תוקפן  בתקופת   .1 הוראת שעה  כאילו  תקנות  יראו  האזרחי,  ,  הדין  סדר  בתקנות 

 -19842-התשמ"ד

 ה בא: 497אחרי תקנה  (1)   

1ה497 "הוראת שעה   

. 

בעל דין או  ,    ג497  הבתקנבלי לגרוע מהאמור   ( א)

השולח(    –בתקנה זו  )להלן    בעל דיןעורך דין המייצג  

בעל  ל  בתובענה מסוימת  דין-רשאי להמציא כתב בי

  באותה תובענה   אותועורך דין המייצג  דין אחר או  

זו  )להלן   שליחתו    ,נמען(ה  –בתקנה  באמצעות 

 מאלה:   תאחשהיא   דואר אלקטרוני  לכתובת

ביש   הכתובת (1)        שהגיש  -בכתב  הדין 

 הנמען לבית המשפט באותה תובענה; 

המשרדי  ש   הכתובת (2)        המכתבים  בנייר 

 של הנמען; 

של  ש  הכתובת   (3)        האינטרנט  באתר 

 הנמען; 

   .הנמען הכתובת שמסר לו  (4)       

 
 . 198ס"ח התשמ"ד, עמ'  1
 .1796; התשע"ט, עמ' 2220ק"ת התשמ"ד, עמ'  2



 

 

 

 

 

שהומצא לפי תקנת משנה  הדין  -תב ביכיראו   ( ב)      

כ ביום  )א(  לנמען  אישית  במסירה  הומצא  אילו 

המשלוח, ובלבד שהנמען אישר את קבלת המסמך  

אישר הנמען את קבלת   בכתב או בהודעה טלפונית;

  תרשומת   השולח  יערוךהמסמך בהודעה טלפונית,  

- את פרטי כתב בי  תכלולששל ההודעה הטלפונית  

האדם   של  ושמו  השיחה  זמן  את  הדין,  שמסר 

 . האישור

)א(    ( ג)       משנה  בתקנת  האמור  אף  המצאת  על 

בי מחלקה  ללמדינה,  דין  -כתב  או  פרקליטות  כל 

בטור השלישית    המפורטים    רק תהיה  א' בתוספת 

כאמור  לכתובת דואר אלקטרוני שיועדה לשם כך,  

בי  לצדה'  בטור  ב כתב  קבלת  תהיה  -ואישור  דין 

  דם.לצ' גבאמצעות פרטי הקשר כאמור בטור 

בי  ( ד)       כתב  להמציא  בדואר  - המבקש  דין 

בי בכתב  יציין  זו,  תקנה  לפי  את  -אלקטרוני  הדין 

ניתן   באמצעותה  האלקטרוני  הדואר  כתובת 

  דין אליו.-להמציא כתב בי

תקנה  דין לפי  - לעניין מועד המצאת כתב בי   ( ה)      

 ג)ו(. 497זו, תחול תקנה 

הדין הראשון  -תקנה זו לא תחול על כתב בי  ( ו)      

של   בכתב  אחרת  הסכמה  הייתה  אם  זולת  בתיק, 

    הנמען.

מידע   ( ז)       הכולל  מסמך  על  תחול  לא  זו  תקנה 

 " .A4שאינו על דף בגודל 

 אחרי התוספת השנייה לתקנות העיקריות יבוא:  (2)   

 "תוספת שלישית   

 ( 1ה497)תקנה   

   



 

 

 

 

 

  

 
 טור א'

 המחלקה 

 טור ב' 

הדואר  כתובת  

 האלקטרוני 

 טור ג'  

לאישור   קשר  פרטי 

 קבלה 

(1(1 ) 
מחוז  פרקליטות 

 דרום אזרחי 

fMaz_EZ_BSH

@justice.gov.il 

073-לימור כהן: 

9224193  

3922421-073  

(2(2 ) 
פרקליטות מחוז תל 

 אביב אזרחי 

-Ez_tel

aviv@justice.g

ov.il 

073- יפה רודה:
9249963  

3924802-073  

(3(3 ) 
מחוז  פרקליטות 

 מרכז אזרחי 

-Mazkirut

-merkaz

zra@justice.ge

ov.il 

-073ניבה לוי: 
3926262 

073-3924731 

H(4 ) 
מחוז  פרקליטות 

 חיפה אזרחי 

Ez_haifa@justi

ce.gov.il 

-073נינה שטיין: 
3921429 

073-3921404 

(  (5 ) 
מחוז  פרקליטות 

 צפון אזרחי

-NZ-Mazkirut

Ezrachi@justic

e.gov.il 

  בלאל מוסא:
073-3922839 

073-3922841 

 ( (6 ) 
מחוז  פרקליטות 

 ירושלים אזרחי 

-Ez

jer@justice.go

v.il 

דורה אוחיון:  
073-3928032 

073-3928012 

   (7 ) 
למשפט  המחלקה 

 העבודה 

-prak-Avoda

medina@justic

e.gov.il 

עדינה אייבס:  

073-3928128 

073-3928129 

   (8 ) 

המחלקה האזרחית  

בפרקליטות 

 המדינה

-Civil

dep@justice.g

ov.il 

שלמה ניזרי:  
073-3929611 

073-3929612 



 

 

 

 

 

   (9 ) 
הבג"צים  מחלקת 

 פרקליטות המדינה

-HCJ

dep@justice.g

ov.il 

-073מיטל כ"ץ: 
3925590 

(  (10 ) 
המחלקה  

 הפיסקאלית 

-Fiscal

dep@justice.g

ov.il 

יעל שבתאי:  
073-3925602 

   (11 ) 
לאכיפה  היחידה 

 אזרחית 

Maz_achifa_ez

@justice.gov.il 
-073אהובה כהן: 

3928131 

    
 

 (. 31.12.2020)  התשפ"א ט"ז בטבתיום עד של תקנות אלה  תוקפן .2 תוקף 

 

 

      "ף התש ___________

(___________ 2020 ) 

      

 ( 1ת-3-1778)חמ 

 

 

           ____________ 

 אבי ניסנקורן     

 שר המשפטים             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ר  ב ס ה י  ר ב  ד

 

בישראל   החדש  הקורונה  נגיף  התפרצות  ביום  (  Novel Coronavirus nCov-2019)עקב    30.3.2020הוספה 

דין בדואר אלקטרוני בין -, הוראת שעה המאפשרת המצאת כתבי בי1984-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד

צדדים להליך משפטי, על מנת לאפשר חלופה פשוטה להעברת עותק קשיח באמצעות שליח, וכך להפחית קירבה  

. לנוכח העובדה שטרם נמצא  1.7.2020ביום  הסתיימההוראת השעה האמורה תקופת תוקפה של לא הכרחית. 

חיסון או תרופה לנגיף, ולאור החששות מהמשך ואף האצת התפשטות הנגיף ברחבי המדינה, מוצע כעת להאריך 

. הארכת הוראת השעה עד למועד זה מוצעת על מנת לשמור על  31.12.2020את הוראה השעה האמורה עד ליום 

יום    הוא   1.1.2021ות ההמצאה בדואר אלקטרוני, וזאת בשים לב לכך שיום  רציפות ולמנוע בלבול בנוגע לאפשר

התשע"ט האזרחי,  הדין  סדר  תקנות  של  המצאה  20183-התחילה  אפשרות  מוסדרת  במסגרתן  אשר  בדואר  , 

לתקנות סדר   162-()ג( ו1)161בין עורכי דין המייצגים בהליך משפטי בתנאים מסוימים )ראו תקנות  אלקטרוני  

 (.  2018-רחי, התשע"טהדין האז

 

 

 
 . 422, עמ' 8085ק"ת התשע"ט  3


