תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד( 1984-הוראת שעה מס' ,)2
התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108 ,106ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מתקין תקנות אלה:
הוראת שעה

.1

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

497ה( .1א) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 497ג ,בעל דין או
עורך דין המייצג בעל דין (להלן בתקנה זו  -השולח)
רשאי להמציא כתב בי–דין בתובענה מסוימת לבעל
דין אחר או עורך דין המייצג אותו באותה תובענה
(להלן בתקנה זו  -הנמען) ,באמצעות שליחתו
לכתובת דואר אלקטרוני שהיא אחת מאלה:
( )1הכתובת שבכתב בי–הדין שהגיש הנמען
לבית המשפט באותה תובענה;
( )2הכתובת שבנייר המכתבים המשרדי של
הנמען;
( )3הכתובת שבאתר האינטרנט של הנמען;
( )4הכתובת שמסר לו הנמען.
(ב) יראו כתב בי–הדין שהומצא לפי תקנת משנה (א)
כאילו הומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח,
ובלבד שהנמען אישר את קבלת המסמך בכתב או
בהודעה טלפונית; אישר הנמען את קבלת המסמך
בהודעה טלפונית ,יערוך השולח תרשומת של
ההודעה הטלפונית שתכלול את פרטי כתב בי–הדין,
זמן השיחה ושמו של האדם שמסר את האישור.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) המצאת כתב
בי–דין למדינה ,לכל פרקליטות או מחלקה המפורטים
בטור א' בתוספת השלישית תהיה רק לכתובת דואר
אלקטרוני שיועדה לשם כך ,כאמור בטור ב' לצדה,
ואישור קבלת כתב בי–דין יהיה באמצעות פרטי
הקשר כאמור בטור ג' לצדם.
(ד) המבקש להמציא כתב בי–דין בדואר אלקטרוני
לפי תקנה זו ,יציין בכתב בי–הדין את כתובת הדואר
האלקטרוני שבאמצעותה ניתן להמציא כתב בי–דין
אליו.
(ה) לעניין מועד המצאת כתב בי–דין לפי תקנה זו,
תחול תקנה 497ג(ו).
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(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 בגודל ;".A4
( )2אחרי התוספת השנייה לתקנות העיקריות יבוא:

"תוספת שלישית
(תקנה 497ה)1
טור א'
המחלקה

טור ב'
כתובת הדואר האלקטרוני

פרקליטות מחוז
דרום אזרחי

טור ג'
פרטי קשר לאישור קבלה

Maz_EZ_BSHf@justice.gov.il

073-3922419
073-3922421

Ez_tel-aviv@justice.gov.il

פרקליטות מחוז תל
אביב אזרחי

073-3924996
073-3924802

פרקליטות מחוז מרכז Mazkirut-merkaz-ezrahi@justice.gov.il
אזרחי

073-3924971

Ez_haifa@justice.gov.il

073-3921429

פרקליטות מחוז
חיפה אזרחי

073-3921404

פרקליטות מחוז צפון
אזרחי

Mazkirut-NZ-Ezrachi@justice.gov.il

073-3922839
073-3922841

Ez-jer@justice.gov.il

פרקליטות מחוז
ירושלים אזרחי

073-3928032
073-3928012

Avoda-prak-medina@justice.gov.il

המחלקה למשפט
העבודה

073-3928128
073-3928129

המחלקה האזרחית
בפרקליטות המדינה

Civil-dep@justice.gov.il

מחלקת הבג"צים
פרקליטות המדינה

HCJ-dep@justice.gov.il

073-3925590

Fiscal-dep@justice.gov.il

073-3925602

Maz_achifa_ez@justice.gov.il

073-3928131

המחלקה
הפיסקאלית
היחידה לאכיפה
אזרחית

.2

073-3929611
073-3929612

תוקפן של תקנות אלה עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (.)31.12.2020

תוקף

כ"ח באב התש"ף ( 18באוגוסט )2020
(חמ -3-1778ת)1
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