תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד( 1984-הוראת שעה) ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108 ,106ו 109-לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד 1,1984-אני מתקין תקנות אלה:
הוראת שעה

.1

בתקופת תוקפן של תקנות אלה ,יראו כאילו בתקנות סדר הדין האזרחי,
התשמ"ד-21984-
()1
"הוראת שעה

אחרי תקנה 497ה בא:
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
הנמען;
()4

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

www.Taxo.co.il

שבאתר האינטרנט של

הכתובת 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.
על אף האמור בתקנת משנה (א) המצאת
( ג)
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 תהיה
באמצעות פרטי הקשר כאמור בטור ג' לצדם.
המבקש להמציא כתב בי-דין בדואר
( ד)
אלקטרוני לפי תקנה זו ,יציין בכתב בי-הדין את
כתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה ניתן
להמציא כתב בי-דין אליו.
לעניין מועד המצאת כתב בי-דין לפי תקנה
( ה)
זו ,תחול תקנה 497ג(ו).
תקנה זו לא תחול על כתב בי-הדין הראשון
( ו)
בתיק ,זולת אם הייתה הסכמה אחרת בכתב של
הנמען.
תקנה זו לא תחול על מסמך הכולל מידע
(ז)
שאינו על דף בגודל ".4A
()2

אחרי התוספת השנייה לתקנות העיקריות יבוא:
"תוספת שלישית
(תקנה 497ה)1
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תוקפן של תקנות אלה עד יום ט' בתמוז התש"ף ( 1ביולי .)2020

ה' בניסן התש"ף
( 30במרץ )2020
(חמ -3-1778ת)1
(פנימי)2020-1693 :

____________
אמיר אוחנה
שר המשפטים
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דברי הסבר
כללי :עקב התפרצות נגיף הקורונה החדש בישראל ( )COVID-19עלה צורך לאפשר המצאה של כתבי בי-
דין גם באמצעות דואר אלקטרוני וכך למזער ככל הניתן תנועה שאינה הכרחית ברחבי הארץ ולהקל על ציבור
המתדיינים.

הוספת תקנה 497ה :1כחלק מהמאבק בהתפרצות נגיף הקורונה החדש ( )COVID-19בישראל ,עלה צורך
לאפשר לציבור המתדיינים להמציא כתבי בי-דין באופן שייתר ככל הניתן העברת עותק קשיח באמצעות שליח,
וכך להפחית קירבה לא הכרחית ולהקל על הציבור .לפיכך ,מוצע לאפשר ,בנוסף לדרכי ההמצאה האחרות
הקיימות היום בתקנות ,ביצוע המצאה באמצעות שליחת כתב בי-דין באמצעות דואר אלקטרוני ,וזאת עד ליום
( 1.7.2020ט' תמוז התש"ף) .הוראת שעה זו ניתנת לביטול לפני תום התקופה ,וכן להארכה ,בהתאם לחיקוקים
וההנחיות השונות שיינתנו במסגרת המאבק בהתפרצות הנגיף ,ובפרט בנוגע להגבלת תנועה ,יציאה למרחב
הציבורי וצמצום עובדים במקומות העבודה .לפי תקנת משנה (א) לסעיף המוצע ,רשאי בעל דין או עורך דין
המייצג אותו ,להמציא כתב בי-דין בתובענה מסוימת ,לבעל דין אחר או עורך דין המייצג אותו באותה תובענה,
לכתובת דואר אלקטרוני המופיעה על כתב בי-הדין שהגיש הנמען לבית המשפט באותה תובענה ,או בנייר
המכתבים המשרדי של הנמען או באתר האינטרנט המשרדי של הנמען ,או שנמסרה לו על-ידי הנמען .לפי תקנת
משנה (ב) ,יראו כתב בי-דין שהומצא לפי תקנת משנה (א) כאילו הומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח,
ובלבד שהנמען אישר את קבלת המסמך בכתב או בהודעה טלפונית .אם האישור התבצע בטלפון ,על השולח
לתעד אישור זה ולכלול בתרשומת התיעוד את פרטי כתב בי-הדין ,זמן השיחה ושמו של האדם שמסר את
האישור .למען הסר ספק יובהר כי הוראות תקנה זו אינן באות לגרוע מההוראות הספציפיות שבתקנות 487-
 485לענין המצאה למדינה ,לרשות מקומית ולפסול דין .בתקנת משנה (ג) מוצע להחיל מטעמי יעילות ובהירות
כלל ספציפי לעניין המצאה בדואר אלקטרוני למדינה .לפי כלל זה ,המצאה למדינה באמצעות דואר אלקטרוני
תיעשה רק באמצעות שליחתו לכתובת דואר אלקטרוני שיועדה לשם כך ,ופורסמה בתוספת השלישית .תקנה
משנה (ד) נועדה לעגן את "כלל ההדדיות" ,באמצעות דרישה ממי שמבקש להמציא כתב בי-דין באמצעות דואר
אלקטרוני ,לציין את כתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה ניתן להמציא אליו כתבי בי-דין .כמו כן מוצע
בתקנת משנה (ה) ,כי לעניין מועד השליחה ,יחולו הכללים החלים על שליחת הודעה באמצעות פקסימיליה
בהתאם לתקנה 497ג(ו) לתקנות .יובהר ,כי בניגוד לכללים החלים על המצאה באמצעות פקסימיליה ,המצאה
באמצעות דואר אלקטרוני בהתאם לסעיף המוצע לא תהיה מוגבלת במספר עמודים מקסימלי ,כל עוד נעשתה
בהתאם לתנאים האמורים .בתקנת משנה (ו) מוצע לקבוע כי אם מדובר בכתב בי-דין ראשון בתיק ,לא ניתן
להמציאו באמצעות דואר אלקטרוני ,ויש להמציאו בדרך הקבועה בתקנות (דואר או המצאה אישית) ,זולת אם
הייתה הסכמה אחרת בכתב של הנמען .תקנת משנה (ז) נועדה לקבוע כי בנסיבות בהן המסמך שמבקשים
להמציא אינו בגודל  ,4Aולכן מטיבו לא ניתן להמצאה באמצעי אלקטרוני (כגון לדוגמה מפה גדולה או תשריט
וכיוצא באלה) ,לא ניתן יהיה להמציאו באמצעות דואר אלקטרוני בהתאם לתקנה זו.
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