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א"סשתה-62001(,מס'תיקון(האזרחיהדיןסדרתקנות

התשמ"ד-משולב],נוסח[המשפטבתילחוקו-108109סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
אלה:תקנותמתקיןאנידין,כללפיליהנתונותהסמכויותושארי4891,

-העיקריות)התקנות-להלן(ד"משתה-21984האזרחי,הדיןסדרלתקנות1בוז.קנה1.ותקנהתיקון

יבוא:החלטה""ההגדרהאחרי)1(

לביתשהוגשהמעתמשפט,ביתבפניתובענהבירור-הליך"אומשפטיהליך""

המשפט;

עתידי,אוקייםחיובלקיוםהחייבשלבכתבהתחייבות-עצמית"התחייבות"

קצוב;";בלתיאוקצובמותנה,אומתחדש

יבוא:ממוכנת"מערכת"ההגדרהאחרי)2(

זכות,וכללאו,אםוביןפירעונומועדהגיעאםביןחוב,כללרבות-נכסים"""
עתידית;זכותלרבות

היעילביצועואוההליךשלהתקיןקיומולהבטחתשניתןסעד-זמני"סעד"

מהארץ,יציאהעיכובעיקול,תעשה,לאצועשה,צולרכותהדין,פסקשל
שביתאחרסעדוכלזמני,נכסיםכינוסנכסים,תפיסתבנכס,שימושהגבלת

ב"ח;פרקהוראותלפיהענין,בנסיבותייתן,המשפט

קצובמותנה,אומתחדשעתידי,אוקייםחיובלקיוםחפציתערובה-עירבון""

בנקאית;ערבותלרבותקצוב,בלתיאו

ערבותלרבותז"כשתה-31967,הערבות,בחוקכמשמעותה-ערבות""
בנקאית;".

יבוא:העיקריותהתקנותשלכ"חבפרקוב'א'סימניםבמקום2.כ"חפרקתיקון

כלליא':סימן"

-זהבפרק360.הגדרות

שופט;שהוארשםלרבות-משפט"בית"

תובענה;שלומחיקהדחיהלרבות-תובענה"הפסקת"

מצוייםברשותואשרזמני,לסעדבבקשההמשיבזולתאדם,-מחזיק""

זמני:סעדניתןאונתבקששלגביהםנכסים

תחולת

הת-אוח

פרקסותרותשאינןככליחולואלהבתקנותאחריםפרקיםהוראות561.

הענין.לפיהמחויביםובשינוייםזה,

ביתרשאיתובענה,במסגרתזמניסעדלמתןבקשההוגשהא)(362.זמנילסגרבקשה

מהימנותראיותבסיסעלשוכנע,אםהמבוקש,הסעדאתליתןהמשפט

בהוראותהמפורטיםהתנאיםובקיוםהתובענהעילתשלבקיומהלכאורה
המבוקש.הזמנילסעדהנוגעיםזה,בפרקהמיוחדות

---
198.עמ'הה.שמ"ר,ס-חן
820.ועמ'415עמ'242,עמ'189,עמ'130,עמ'התשס"א,2220;עמ'הח.שמ"ר,ק.ת1
46.עמ'הח.שכ"ז,מ.חי
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ותנאיו,היקפוהסעד,סוגהזמני,הסעדמתןבדברבהחלטתוב)(

בחשבון,המשפטביתיביאלהמציא,המבקששעלהערובהלעניןלרבות
אלה:שיקוליםהשאר,בין

לעומתהזמניהסעדיינתןלאאםלמבקששייגרםהנזק)1(
שעלולנזקוכןהזמני,הסעדיינתןאםלמשיבשייגרםהנזק

אחר;לאדםאולמחזיקלהיגרם

וראויצודקהסעדומתןלבבתוםהוגשההבקשהאם)2(
הנדרש.עלהעולהבמידהפוגעואינוהענין,בנסיבות

זוני.סער
גשרו:-לפני

ולאתובע';;
דיןנ,סקמתן

אםתובענה,הוגשהבטרםזמניסעדליחןרשאיהמשפטביתא)(363.
יהיההצושלשתוקפוובלבדהענין,בנסיבותמוצדקהדברכישוכנע

בגוךאוהצומתןממועדימיםשבעהבתוךהתובענהבהגשתמותנה
שיירשמו.מווחדיםמטעמיםהמשפטביתשקבעאחר,מועד

הדיןפסקביצועלהבטחתזמניסעדליתןרשאיהמשפטביתב)(

בהמצאתכך,לשםצורך,ואיןלאחריו,בתכוףאוהדיןפסקמתןבעת
הזמנילסעדהבקשהב)563-ו(;364וזקנותלפיערובהבמתןאוהתחייבות

פה.בעלשתהיהיכול

להמצאתבכפוףאלאזמניסעדייתןלאהמשפטביתא)(364.ועירבוןנרבוד:'
רעתו,להנחתמספקת,ערבותוכןב)563(,בתקנהכאמורעצמיתהתחייבות

הצו,ממתןכתוצאההצומופנהשאליולמישייגרםנזקכלבגיןפיצויילשם
רשאיהמשפטביתאחרת;מסיבההצויפקעאםאוהתובענהתיפסקאם

מיוח;-יםומטעמיםוראוי,צודקשהדברראהאםערבות,מהמצאתלפטור

שיירשמו.

לאמורבנוסףעירבוןהפקדתעללצוותרשאיהמשפטביתב)(
ביתהענין;בנסיבותוראויצודקהדברכישוכנעאםא),(משנהבתקנת

עירבוןלהפקדתבכפוףאלאאחדצדבמעמרזמניסעדייתןלאהמשפט

צודקהעניןבנסיבותכישוכנעאםזולתא),(משנהבתקנתלאמורבנוסף
העירבון.מהפקדוזלפטורוראוי

המשפטביתחדשים;שקליםס,ססס5עליעלהלאהעירבוןסכוםג)(
אתלהגדילשיירשמו,מיוחדיםמטעמיםמוצדקשהדברראהאםרשאי,
עירבוזבמתןהצומתןאתלהתנותאוהאמורלסכוםמעברהעירבוןסכום

אחר.

שנהכלשלבינואר1ב-יעודכןג)(משנהבתקנתהנקובהסכוםד)(
שמפרסמתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעורלפיהעדכון)יום-להלן(

נובמברבחודששפורסםהמדד)-להלן(לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
סכוםלו;שקדםנובמברבקודששפורסםהמדדלעומתהעדכון,יוםשלפני

שקלחצישלוסכוםהקרוב,השלםהחדשלשקליעוגלכאמורשעודכן
מעלה.כלפייעוגלחדש

שלא'בסימןכאמוריתנהלבהוהדיוןתוגשזמנילסעדבקשהא)(365.מני;ג'סערבקשה
זה.פרקלהוראותובכפוףכ',פרק

מופנהשאליומילפיצויהמבקששלהתחייבותתצורףלבקשהב)(
אוהתובענהתיפסקאםהזמני,הצוידיעללושייגרםנזקכלבגיןהצו,
אחרת.מסיבההצויפקע
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העובדותכלאתהמבקשיפרטלבקשההמצורףבתצהירג)(

לבקשה.הנוגעות

גםיפורשומחזיק,שכרשותלנכסיםהנוגעצולמתןבבקשהד)(

המחזיק.שלומענושמו

אתבבקשתוהמבקשיפרשמהארץיציאהעיכובלצובבקשהה)(

מספרמענו,וכןלטיניות,באותיותגםהמשיב,שלמשפחתוושםשמו

ביתלדעתבהם,שישאחריםפרטים-למבקשידועאינוואםשלו,הזהות

למנועכדינושפיםפרטיםלבקשרשאיהמשפטביתלזהותו;כדיהמשפט,

בזיהוי.טעות

תיאורםאתגםהמבקשיצייןב'1סימןלפיזמנילסעדבבקשהו)(

כונסאונכסיםתופסלשמשמועמדיציעוכןהנכסים,שלהימצאםומקום
הסכמתאתויצרףג783,בתקנהלאמורבכפוףהענין,לפיזמני,נכסים

למינוי.בכתבהמועמד

רשאיואולם.הצדדים,במעמדתידוןזמניסעדלמתןבקשהא)(366.בבקשההדיון

מהימנותראיותבסיסעלשוכנע,אםאחר,צדפיעלצוליחןהמשפטבית

הצדדיםבמעמדהדיוןשבקיוםשההשהיהסבירחששקייםכילכאורה,

חמור.נזקלמבקשתגרוםאוהצומתןאתתסכל

זמני,עיקוללצובקשותיידונוא),(משנהבתקנתהאמוראףעלב)(

כןאםאלאאחד,צדבמעמדנכסיםתפיסתוצובנכסשימושהגבלתצו

מתןאתלסכלכדיהצדדיםבמעמדדיוןבקיוםאיןכיהמשפטביתשוכנע

הצו.

ראיותבשמיעתשהוחללאחרזמנילסעדהבקשההוגשהג)(

בתובענה.הדןהשופטלפניהאפשר,במידתהבקשה,תידוןבתובענה,

ביתיקייםאחד,צדבמעמדזמני,עיקולצולמעטצו,ניתןא)(367.במעמו-צו
עשרמארבעהיאוחרולאהאפשריבהקדםהצדדיםבמעמדדיוןהמשפטאחדצד

המשפטביתיקבעהאפשר,ובמידתדין,בעללבקשתהצו;מתןמיוםימים

מאוחרמועדלקבוערשאיהמשפטביתיותר;מוקרםבמועדהדיוןאת
תומצאהדיוןמועדעלהודעהשיירשמו;מיוחדיםמטעמיםלדיון,יותר

הצו.המצאתעםישנו,אםולמחזיק,למשיב

והעתקאליההמצורפיםוהמסמכיםהבקשההעתקהצו,העתקב)(

אםאלאימים,שלושהבתוךלמשיבאישיתבמסירהיומצאוהערבותכתב

שיירשמו;מיוחדיםמטעמיםיותרמאוחרמועדהמשפטביתקבעכן

בהקדםלמחזיקלהמציאלמבקשהמשפטביתיורההמחזיק,לבקשת
אליה.המצורפיםוהמסמכיםהבקשההעמקהאפשרי

אתלבקשהמשיברשאיאחד,צדבמעמדזמניעיקולצוניתןג)(
רשאיישנו,אםמחזיק,המצאתו;ממועדימיםשלושיםבתוךהצוביטול

הצולביטולבקשההוגשה376;לתקנהבהתאםהצוביטולאתלבקש
יאוחרולאהאפשריבהקדםהצדדים,במעמדדיוןהמשפטביתיקיים

מאוחרמועדלקבוערשאיהמשפטביתהגשתה;ממועדימיםמשבעה
תומצאהדיוןמועדעלהודעהשיירשמו;מיוחדיםמטעמיםלדיוןיותר

ימיםמשלושהיאוחרולאהאפשרי,בהקדםאישיתבמסירהלצדדים

אחר,מועדהמשפטביתקבעכןאםאלאהביטול,בקשתהגשתממוער
שיירשמו.מיוחדיםמטעמים
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הסעדלמתןלבקשההמשיברשאיזו,תקנהפיעלדיוןנקבעד)(
הדיון.מועדלפנייומייםעדלבקשהמתגובתותמציתלהגישהזמני

ביתראהאחד;שיפוטיוםבתוךיסתייםזותקנהפיעלדיוןה)(

הניתןככלנוספים,דיוןימילקבועהוארשאיבכך,צורךישכיהמשפט

הבאתסיומלאתרפהבעליהיההדיןבעליטענותסיכוםברציפות;
מיוחדיםמטעמיםאחרת,המשפטביתהורהכןאםאלאהראיות,

שיירשמו.

דיוןעליחולוזמנילסעדבבקשהלדיוןהנוגעותההוראותו)(

זו.בתקנההאמוראתסותרותשאינןככלזו,תקנהלפישנקבע

זמניבצומחדשלעייןהמשפטביתרשאידיןבעללבקשתא)(368.מחדשעיון

חדשותעובדותאושהשתנונסיבותבשלמוצדקהדברכיראהאםשניתן,
למתןהצדקההיתהלאמלכתחילהכיראהאםאוהצו,מתןמאזשנתגלו

הצו.

אתלבטל,אולשנותלקיים,המשפטביתרשאימחדשבעיוןב)(
רשאיהשאר,ביןבמקומה;אחרתהחלטהלתתאוהעיון,נושאההחלטה

ימציאאוכעירבוןמסויםסכוםהמשיביפקידאםכילהורותהמשפטבית

הזמני.הצויפקעהדין,פסקביצועלהבטחתאחרתמספקתערובה

שלא'בסימןכאמורותתנהלתוגשמחדשלעיוןבקשהג)(

כ'.פרק

התובענהשנויעת
ריףבמקום
הזמניבסעד

רשאילכך,מינההמשפטביתשנשיאשופטאוהמשפטביתנשיא369.

במעמדהדיוןקיוםבמקוםבתובענה,הדיוןמועדהקרמתעללהורות
הדיוןאתלייעלכדיבכךיהיהכיראהאםהזמני,לסעדבבקשההצדדים

צובתובענהניתןהצדדים;שלומזמנםהמשפטביתשלמזמנוולחסוך
לנכוןשימצאככלהצו,בעניןהוראותהמשפטביתייתןאחד,צדבמעמד

הענין.בנסיבות

הסעדפקיעת
הזמני

-יפקעזמניסעד370.

המועדבתוםאוהדיןפסקביצועעםהתובענה,הפסקתעם)1(
המוקדם;לפיבו,שנקבע

הגישלאוהמבקשהתובענההגשתלפניניתןהזמניהצואם)2(
א)363(;בתקנהכאמורבמועד,התובענהאתהמשפטלבית

ולאזמני,מניעהצולמעטאחד,צדבמעמדניתןהזמניהצואם)3(
ביתאםזולתב)763(,בתקנהכאמוראישיתבמסירהלמשיבהומצא

שיירשמו;מיוחדיםמטעמיםאחרת,קבעהמשפט

המשפט.ביתידיעלביטולועם)4(

עירבון;חילוט
ערבותהחזרת

רבוןועי

לאחררשאי,בתובענההדןהמשפטביתיהיההזמני,הצופקעא)(371.
להורותטענותיהם,אתלהשמיעהזדמנותבדברהנוגעיםלצדדיםשנתן

לאחריו,וביןהדיןפסקמתןלפניביןמקצתו,אוכולוהעירבון,חילוטעל

עקבהוצאותאונזקלונגרמוכיראהאםהצו,מופנהשאליומילטובת
העירבוןחילוטהענין;בנסיבותסבירההיתהלאהבקשהוכיהצו,מתן

שנגרם.הנזקגובהבהוכחתמותנהאינו
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חולטשהעירבוןמישלמזכותוגורעאינוהעירבוןחילוטב)(
בדרךאוההליךבמסגרתהערשהבאמצעותנזקיו,בשללהיפרעלטובתו

יתר.פיצויישולםשלאובלבדדין,כללפיחדשהתובענההגשתשל

נזקבגיןלפיצוייםבקשהאיתובענההמשפטלביתהוגשהלאג)(
הזמני,הצושפקעמהמועדחודשיםשישהבתוךהזמני,הצומתןעקב
ראהאםאחרמוערלקבוערשאיהמשפטביר;הערבות;בחבלמבקשיוחזר

שיירשמו.מיוחדיםמטעמיםמוצדק,שהדבר

יתרתתוחזר-מקצתוחולטאוחולטולאעירבוןהופקדד)(
הוגשההזמני;הצושפקעמהמועדימיםשישיםבתוךלמבקשהעירבון

אתלעכבהמשפטביתרשאיהעירבון,לחילוטבקשההימיםשישיםבתוך
בבקשה.ההלטהלמתןעדהעירבוןהחזרת

סעדליתןסמכויותיובמסגרתרשםעלגםיחולוזהסימןהוראות372.רשםסמכות
דין.פיעלזמני

תוםעםהחלטתואתייתןזמנילסעדבבקשההדןהמשפטבית373.בקשה:.החלטה
נתןלאמדיון;תוםלאחרימיםעשרחמישההמאוחרולכלבבקשה,הדיון

ביתלנשיאבכתבמנומקתהודעהכךעלייתןהאמור,במועדהחלטתואת

.לסגנו.אוהמשפט

זמניעיקולא'ו:סימן

ואולםכסף;לסכוםבתובענהאלאזמניעיקולצויינתןלאא)(374.זמניעיקולצו

הנכסעיקולעללצוותהרשםאוהמשפטבותרשאישבעיןלדברבתובענה

הנתבע.

שלנכסיםעלזמניעיקולצולתתרשאיהרשםאוהמשפטביתב)(
סימןלהוראותבכפוףמחזיק,ברשותאוהמבקשברשותשברשותו,המשיב

שאיסבירחששקייםכילכאורהמהימנותראיותבסיטעלשוכנעואםא',

הדין.פסקביצועעליכבידהצומתן

שעה.אותהמעיקולהפטורגבסלעקלאיןג)(

הערובהעליחולוהמשיב,שלבערובהשעוקלנכסהומרד)(

זה.סימןהוראות

הערהרישוםעלהמשפטביתיורהמקרקעין,עלעיקולצוניתן375.מפנקסירישם
מקרקעי'

המקרקעין.לרשםכךעליודיעוהמבקשהמקרקעין,בפנקס

ביתיודיעמחזיק,שבידיהמשיבנכסיעלעיקולצוניתןא)(376.למחזיקהודעה

בתוךבכתב,להשיבעליוכיהעיקול,הטלתעםלמחזיק,הרשםאוהמשפט

בדעתואםוכןבידומצוייםהמשיבנכסיאםבהודעה,שנקבעהמועד
למחזיקבהודעה367;בתקנהכאמורהעיקולצולביטולבקשהלהגיש

המשפטלביתתוגשהמחזיקשלתשובתוכוחו;ובאהמבקשפרטייצוינו
למבקש.במישרין,המחזיק,ימציאממנהוהעתק

העיקול,צולביטולבקשהלהגישבדעתוכיהמחזיקהודיעב)(

כאמורהתשובהלושהומצאהמיוםימיםשבעהבתוךהמבקש,לוימציא

והתצהיר.העיקולמבקשתהעתקא),(משנהבתקנת

העתקלושהומצאמיוםימיםשלושיםבתוךרשאי,המחזיקג)(

העיקול.צולביטולבקשהלהגישוהתצהיר,העיקולמבקשת
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בויחזורלאהמשיב,נכסיבידומצוייםביבתשובתומחזיקהודה377.שהודהמחזיק
מיוחדיםמטעמיםלכך,רשותהמשפטביתלונתןכןאםאלאמהודאתו

שיירשנוו.

שלאמחזיק
הודו;

התנגדאובידו,מצוייםהמשיבנכסיכיהמחזיקהודהלאא)(378.

לו,שנקבעהמועדבתוךכללהשיבלאאוהעיקוללאישוראחרטעםמכל
תשובתלושהומצאהמיוםימיםעשרחמישהבתוךרשאיהמבקשיהא

נסיבותלפיהכלהאמור,המועדמתוםימיםעשרחמישהבתוךאוהמחזיק

העיקול.לאישורבכתבמנומקתבקשההמשפטלביתלהגישהענין,

הוראותעליהויחולותביעהכתבכדיןכאמורבקשהשלדינהב)(
בשינוייםנתבע,שלכדינוהעיקולאישורלעניןמחזיקשלדינו19;תקנה

הענין.לפיהמחויבים

הדיוןשלשלבבכלשיהיהיכול378תקנהלפיבבקשההדיון379.בבקשההדיון

והואיורה,המשפטשביתכפיבה,דיןפסקשניתןלאחרואףבתובענה,
לאו.אםוביןלהתגונןרשותניתנהאםביןמקוצרדיןבסדרבדיוןהדין

שלאמבקש
אישוראתדרש

לייו1עה
זמנילעיקו

תובעלטו,בת
ברוביעוזושזכו:

העיקוליהא378בתקנהכאמורהעיקולאישורהמבקשביקשלא380.

בידו.מצוישהואהודהלאשהנזחזיקנכסכללגביבטל

עדבתוקפולעמודהזמניהעיקולימשיךבתביעתו,התובעזכה381.
אתלחייבהרשםאוהמשפטביתרשאיהדיןבפסקיבוצע;הדיןשפסק

הזמני.העיקולבהוצאותהנתבע

חוקהחל,:
לפועלההז,:אה

ביצועעליחולוז"כשתה-41967,לפועל,ההוצאהחוקהוראות382.
לפיבפעולותימשיכובתביעתו,התובעזכהואםזה,סימןלפיזמניעיקול

חוק.אותו

שימושהגבלת
בנכס

א',סימןלהוראותבכפוףרשאי,הרשםאוהמשפטביתא)(383.

מלהוציאמטעמו,אדםבאמצעותאובעצמולהינ,נע,למשיבלהורות
מצבםאתלשנותאולשעבדםלמכרם,ממזיק,מרשותאומרשותונכסים

כילכאורה,מהימנותראיותבסיסעלשוכנעאםבהם,זכויותיואתאו
הדין.פסקביצועעלממשיבאופןיכבידהצומתןשאיסבירחששקיים

לתחוםמחוץהמצוייםנכסיםלרבות-נכסים""זו,בתקנהב)(
המדינה.

לחשבבהמצאתותהאזהסימןלפיצושללמדינההמצאהא383.למדינההמצאה
מתייחס.הצואליואשרהנכסנמצאשבידיוהמשרד

הארץמןיציאהעיכובב':סימן

יציאהגיבוב;צו
בארץמן

ליחןא',סימןלהוראותבכפוףרשאי,הרשםאוהמשפטביתא)(384.

ראיותבסיסעלשוכנע,אםהמשיב,נגדהארץמןיציאהעיכובצו
הארץמןלצאתעומדשהואסבירחששקייםכילכאורה,מהימנות
קיוםעלממשיבאופןיכבידהדברוכיממושכת,לתקופהאולצמיתות

צונגדויינתןלאחוץ,תושבהמשיבהיההדין;פסקביצועעלאוההליך
מיוחדיםומטעמיםחריגותבנסיבותאלאהאיץמןיציאהעיכוב

שיירשמו.
----

138.עמ'התשנ"ט,116;עמ'התשב-ן,ס-ח
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הרשםאוהמשפטביתרשאיא),(קטןסעיףפיעלצוניתןב)(

להתנותאוהמשיבשלהמעברתעודתאוהדרכוןהפקדתעללהורות
ליציאתו.תנאים

שוויעלהכןאםאלאהארץמןיציאהעיכובצויינתןלאג)(

היאהתובענהאםזולתחדשים,שקליםאלףחמישיםעלהתובענה

הארץמןיציאהעיכובצוליתןרשאיהרשםאוהמשפטביתלמזונות;

טעמיםשקיימיםשוכנעאםהאמור,הסכוםמןפחותששוויהבתובענה

זאת.המצדיקיםמיוחדים

הארץמןיציאהעיכובצו370,בתקנההאמורמןלגרועבליד)(

רשאיהרשםאוהמשפטביתואולם,נתינתו;מיוםשנהבתוםיפקע

חדש.צומתןידיעלהארץמןהיציאהעיכובאתלהאריך

יציאהעיכובצוהמבקששימציא364,בתקנהכאמורערבותא)(385.ועירבוןערבות
בעיכובהמשיבשאיננולאדםגםשייגרםנזקכללפיצויתהאהארץמןהמבקששל

לאאונכוניםלאפרטיםמסרשהמבקשמשוםהצו,סמרעליציאתו
המשיב.לזיהוימספיקים

אלאהארץמןיציאהעיכובצוייתןלאהרשםאוהמשפטביתב)(

היאהתביעהאםזולתג)463(,בתקנהכאמורעירבוןלהפקדתבכפוף

למזונות.

המשפטביתבקופתיופקדשאםבצו,יורה,הרשםאוהמשפטבית386.המשיבשלעירבון

עיכובצויפקע-לתביעהכעירבוןמסויםסכוםהמשטרהבקופתאו

הצו,שפקעלאחראוהדין,פסקמתןלפניהמשיבחזרהארץ;מןהיציאה
המבקשלזכותדיןפסקשניתןעדחזרלאדרישתו;לפיהעירבוןלויוחזר
ועלהדיןשבפסקהסכוםעלוהעודףהתביעה,לסיפוקהעירבוןישמש

דרישתו.לפילמשיביוחזרלפועלהוצאההוצאות

הכניסהחוקלפיגירושצווכןיציאה,עיכובצואדםעלניתןא)(387.גירושוצועיכובצו
ר"ישתה-61954,ההסגרה,חוקלפיהסגרהצואוב"ישתה-51952,לישראל,הסגרהצואו

היועץזאתביקשאםהעיכוב,צואתהרשםאוהמשפטביתיבטל

לממשלה.המשפטי

משנהבתקנתכאמורבקשהלממשלההמשפטיהיועץהגישב)(

עיכובצוניתןבקשתולפיאשרלצדכךעלמספקתהודעהימציאא),(

היציאה.

זמנינכסיםוכינוסנכסיםתפיסתב'ו:סימן

למנותא',סימןלהוראותבכפוףבצו,רשאיהמשפטביתא)(א783.נכסיםתפיסת

המצוייםנכסיםשלתפיסהאוהעתקהצילום,חיפוש,ביצועלשםאדם

מהימנותראיותבסיסעלשוכנעאםנכסים)תופס-להלן(בחצרים

להעליםעומדמטעמואחראדםאושהמשיבממשיחששקייםכילכאורה

קיוםעלממשיבאופןיכבידהדברוכילהשמידם,אוהנכסיםאת

ההליך.

354.עמ'התשי-ב,ס"ח
174.עמ'התשי-ד,ס"ת
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נכסיםלתופסלאפשרלאדםבצולהורותרשאיהמשפטביתב)(

בצוהמפורטותהפעולותביצועלשםבהם,מחזיקשהואלחצריםכניסה
לחצרים).כניסהצו-להלן(א)(משנהתקנתפיעלשניתן

389391,תקנותהוראותיחולוזו,תקנהלפינכסיםתופסמונהג)(
המחויבים.בשינוייםו-392,

לשםהדרושיםאוראיותהמהוויםנכסים-נכסים""זו,בתקנהד)(
התובענה.בירור

נבסרםכינוס
זמני

למנותא',סימןלהוראותבכפוףבצו,רשאיהמשפטביתא)(ב783.

שברשותוהמשיבשלמסוימיםנכסיםעלכונס)-להלן(זמנינכסיםכונס

קייםכילכאורה,מהימנותראיותבסיסעלשוכנעאםמחזיק,ברשותאו

אדםאושהמשיבלכךאוהנכסיםשלבערכםניכרתלפגיעהממשיחשש

הופקוהנכסיםכיאולהשמידםאוהנכסיםאתלהעליםעומדמטעמואחר

איוכילביצועו,שימשואוהתובענהנושאהמחדלאוהמעשהביצועתוך

הדין.פסקביצועעלממשיבאופןיכבידהצומתן

כניסהלכונסלאפשרלאדםבצולהורותרשאיהמשפטביתב)(

עלשניתןבצוהמפורטותהפעולותביצועלשםבהםמחזיקשהואלחצרים
לחצרים).כניסהצו-להלן(א)(משנהתקנתפי

אתהשאר,ביןלעשות,כונסלהסמיךרשאיהמשפטביתג)(

מקצתן:אוכולןהאלה,הפעולות

הנכסים;שלתפיסהאוחיפושלשםלחצריםלהיכנס)1(

הנכסים;אתלחפש)2(

הנכסים;אתלהעתיקאולצלם)3(

הנכסים;אתלתפוס)4(

בנכסים;להחזיק)5(

הנכסים;אתלבטחאולשמור)6(

הנכסים;אתלנהל)7(

מקצתן.אוכולןהנכסים,בעלסמכויותאתלהפעיל)8(

389,390391,תקנותהוראותיחולוזו,תקנהלפיכונסמונהד)(
ו-392.

למינויסייגים
נכסיםתופס

כונסאו

בינוישאםככונסאונכסיםכתופסאדםימנהלאבית.המשפטג783.

הדיןבעליהסכימואסזולתמקצועי,אואישיקשרהדיןמבעלימילבין

יעילבביצועלפגועכדיבדבריהיהולאצורךבכךשישסבראםאולמינוי,

שיירשמו.מיוחדיםומטעמיםהצו,שלוהוגן

לחצרים,כניסה
והפיסהחיפוש

צואתהכונסאוהנכסיםתופסימסורלחצריםכניסתובטרםא)(7387.
א44טופסלפיהצומשמעותאתהמסבירהוהודעהלחצריםהכניסה

האחראיאחרבגירלאדםאוהצוניתןשנגדולאדםהראשונה,שבתוספת

בדבראותוויידעהחצרים),עלהאחראי-להלן(מטעמוהחצריםעל

להגישוזכותוהאפשר,במידתדין,עורךעםטלפוניתלהתייעצותזכותו

החצרים,עלהאחראילבקשתימים;עשריםבתוךלהליךהצטרפותהודעת

וכיהצו,משמעותאתברורהבשפההכונסאוהנכסיםתופסלויסביר

ראיהלשמשועשוימשפטביתביזיוןמהווהביצועואתלאפשרסירוב

המשפטי.ההליךבמסגרת
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נכסיםשלתפיסהאוהעתקהצילום,חיפוש,לחצרים,כניסהב)(

עלהאחראיבנוכרוותהכונסאוהנכסיםתופסבידיייעשוזהסימןפיעל
החצריםעלהאחראיאישרכןאםאלאעדים,שניובנוכחותהתצרים,

אחרת,המשפטביתהורהאםאועריםבנוכסותמעונייןאינוכיבכתב,
בינושישמיזו,תקנהלצורךעד,ישמשלאשיירשמו;מיוחדיםמטעמים

בעללכךהסכיםאםזולת-מקצועיאואישיקשרהדיןמבעלימילבין
שכנגד.הדין

בחוקכהגדרתםפלטאומחשבחומרמחשב,שלותפיסהחיפושה783,מחומרחיפוש
אלה:תנאיםבהתקייםאלאייערכולאה"נשתה-71995,המהשבים,מחשב

כאמור;ותפיסהלחיפושמפורשהיתרבצוכללהמשפטבית)1(

אםזולתהחיקוש,לביצועמיומןתפקידבעלמינההמשפטבית)2(
החיפוש-בעצמו;אתלבצעהסכיםהחצריםעלהאחראי

תתאפשרלאהחיפושבמהלךכיתחילהיוודאהחיפושמבצע)3(

החיפושאתמבצעאםזולתמחשבים,ביןמתקשורתמידעקבלת

החצרים.עלהאחראי

עלוחשבוןדיןהמשפטלביתיגישהכונסאוהנכטימדופס;א)(1387.וחשבןריןמתן
ממועדימיםשבעהבתוךבביצוע,הנוכחיםבידיחתוםהפעולות,ביצוע

לחצריםהכניסהצומופנהשאליולמיממנוהעתקוימציאהביצוע,

הדין.ולבעלי

שנתפסוהנכסיםשלרשימההשאר,ביןיכלול,וחשבוןהדיןב)(

הצו.ביצו-עבעתשנכחהחצריםעלהאחראישלוהערותהחיפוש,בעת

אובמידעבנכסים,שימושיעשהלאהכונסאוהנכסיםתופסא)(7387.סודיותשמירת
כאמורמסמכיםאומיד'עיגלהולאתפקידו,עקבאליושהגיעובמסמכים

ייעשהמההמשפטביתיכריעשבוהצדדיםבמעמדדיוןלקיוםעדלאחר,

מטעמיםאחרת,המשפטביתהורהכןאםאלאבמסמכים,אובנכסים

שיירשמו.מיוחדים

כדיהדרוש,ככלאמצעים,ינקוטהכונסאוהנכסיםתופסב)(

עליטמרוהפעולות,ביצועבעתוהנוכחיםבשירותושהעובדיםלהבטיח
א).(משנהבתקנתכאמורסודיות

יכניסמסוימום,מסמכיםאונכסיםלגביחיסיוןטענתנטענהג)(

לחבילההעגין,לפיהמסמכים,אוהנכסיםאתהכונסאוהנכסיםתופס

לזיהוי,הניתןבאופןאותהיסמןהחבילה,אתיסגורבהם,שיעייןבלי

ממועךימיםשבעהבתוךהאפשרי;בהקדםהמשפט,לביתאותהוימסוך
בטענתלהחליטבקשההמשפטלביתלמגישהטועןרשאיהחבילהמסירת

שבעהבתוךבבקשהיחליטהמשפטביתטענותיו;אתבהולפרטהחיסיון,
בנ;סמך;אובנכסלעייזרשאיהואכךולצורךהבקשה,שהוגשהמיוםימים
הדיון

בבקש'ה
זו,בתקנהסגוו'ות;ברלתייםיהיהזומשנהתקנתלפי

אחר.קיבולכליאומעטפה-חבילה""

----
366.עמ'ז:תשנ..ה,ס-חי
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הגבסים,תופסבקשתלפיעה,בכלנישאי,המשפט'ביתא)(ח783.בדברהורא.ות
התפוסיםהנככ,ים

התפוסים,בנכסיםייעשהמהלהורותדין,בעלאוהנכסיםבעלהכונס,

שללמכירתםצולתתלבעליהם.א,ונלקחושמהםלחצריםהחזרתםלרבות
להורות.אונכסיםשללהעברהאולהשמדהלהתקלקל,העלוליםנכסים

הענין.בנסיכותוראויההמוצדקרזאחרתתוראהכל

בנכסיםייעשהמההמשפטביתיורהבתובענה,הדיוןו;טתייםב)(
לגביהם.ניתנהטרםכאמורשהוראהתפוסים,

טימןלפישניתןזמנינכסיםכינוסצואונכסיםודפיסתצופקעג)(

הנכסיםיוחזרוהתפוסים,בנכסיםייעשהמההמשפטביתהורהולאזה,

ימיםשבעהמתוםיאוחרולאהאפשרי.בהקדםנלקחושכהםהחצו-יםאל

הצי.פקיער;ממועד

מהזיק,שביו-ילנכסיםהמו;יי.הסזהסימןפיעלצוניתןא)(ט763.מחזיקנויית:
ממועדימיםעשריםבתוךלהליךהצטרמותהורעתלהגישי.כ.חזיקרשאישלזשיוצר

המצאתו.אוהצומסירתעםלמחזיקתימסרכךעלהוו-עהההמצאה;

רשאיזה,סימןלפישנתפסובנכסוםלזכויותשלישיצדטועןב)(

עללושנוד.עמיוםימיםעשריםבתוךלהליךהצטרפותהודעתלהגישהוא
תפיטתס.

עשו.יותשלישילצו-כידיוןבמהלו'המשפטלביתהתבר:-ג)(

זכותועלהמשפטכיר;לויודיעזה,פרקלפישנתפסובנכסיםזכויותלהיות
המצאתממועדימיטעש:-יםבתוךלהליךהצטרפותהודעתלהגיש

הד:ודעד;.

יקייםשלישי,צדאימחזיקידיעלהצטרפותהודעתהוגשהר)(
משבעהוא,.הרולאהאפורז-יבהקדםו:מצטרףבמעמדדיוןהמשפטבית
הד:צטרפות.הודעתקבלתמיוםימים

עותקיםבמספרבכתב.הכבנפטלפירימוג;?תופ-1טצההודעתא)(י783.הצטרפותהודעת
הדין.'בעלילכלהמצאהלשםמספיק

הודעתודיןהזמני,לסעדבבקשהמשיבכדיןהמצטרףדיןב)(
המחויבים..בשינוייםבכתב,לבקשהתשובהכדיןההצטרפות

בעלילכליונ;צאןהדיוןמועדבדברוהודעהההצטרפותתע-1י;זג)(
כוהההלטתמיוםימיםמשליצהיטוהרולאי-1שפאהבהקדםהדין

הו-יון."מוערבדברהמשפט

ד:ו;י?פו;תיקדיבוא:44טופסאחריהעיקן-'יויז,לתקנותהראשונהבהוספוז3.
י:ראשונן;
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א44.טופס"

7387(תקנה(

לחצריםכניסהצובדברהודעה

....................................................ב........................................המשפטבבית

:..............................נגד..............................-..............................בתיקבידע

חיפוש/צילום/לבצעהוסמךאשרהמיותר),אתמחק(נכסיםזמני/תופסנכסיםכונסמונה1.

באחריותך;אובהחזקתךאשרבחצריםהמצוייםנכסים,שלתפיסה,העתקה

המיותר)אתמחק(הנכסיםתופס/הזמניהנכסיםלכונסלאפשרלךהמורהצוהוצא2.

האמורות.הפעולותאתלבצעכדילחצריםלהיכנס

האלה:ההוראותאתבעיוןקרא

אםאלאעדים,שניובנוכחותבנוכחותךייערכובהםשיבוצעווהפעולותלחצריםהכניסה1.

תאשראםאועדיםנוכחותבלאיבוצעושהפעולותהמשפטביתשלבצובמפורשצויןכן

עדים;בנוכחותמעונייןשאינךבכתב

שלבצוצויןאשרמפורש,היתרפיעלרקיבוצעובמחשבהמצויבמידעאובמחשבפעולות2.
בלבד;ידךעלאובמחשבפעולותלביצועמיומןתפקידבעלידיועלהמשפט,בית

יופיעווהןבהם,שבוצעווהפעולותלחצריםהכניסהלגביהערותיךאתלהעיררשאיאתה3.

המשפט;לביתשיוגשוחשבוןברין

לגביסודיותחובתועובדיוהמיותר)אתמחק(הזמניהנכסיםכונס/הנכסיםתופסעלחלה4.

לעשותרשאיםאינםוהםתפקידם,במסגרתאליהםהמגיעיםוהמידעהמסמכיםהנכסים,

ייעשהמהיוחלטשבוהמשפטבביתלדיוןעדאחר,לאדםלגלותםאושימושבהם

בהם.

לב:שים

לביתאותךלזמןיהיהוניתןמשפט,ביתשלצותפרלחצריםכניסהלאפשרתסרבאם1.

המשפט;ביתבזיוןפקודתפיעלהצו,ביצועלשםמאסראוקנסעליךולהטילהמשפט

המשפטי;ההליךבמסגרתראיהלשמשעלולהדברלחצריםכניסהלאפשרתסרבאם2.

האפשר;במגבלותדיןעורךעםטלפוניתלהתייעצותזכאיאתה3.

ימים.עשריםבתוךלהליךהצטרפותהודעתהמשפטלביתלהגישזכאיאתה4.

המשפט.ביתפקידחתימתם;

פרסומן.מיוםימיםשלושיםאלהתקנותשלתחילתן4.תחילה

2001(ביולי)18התשס"אבתמוזכ-ז

שטריתמאיר3-1778(חמ(

המשפטיםשר
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סו20התשס"א-7(,מס'תיקון(האזרחיהדיןסדרתקנות

התשמ"דמשולב],נוסח[המשפטבתילחוקו-108109סעיפיםלפיסמכותיבתוקף

אלה:תקנותמתקיןאנידין,כללפיליהנתונותהסמכויותישארי4891,

א412תקנהתיקון התקנות-להלן(ד"משתה-21984האזרחי,הדיןסדרלתקנותא412בתקנהו.
יביא:משפט"בית"ההגדרהבמקוםהעיקריות),

לעניןשלוםמשפטביתשלרשםוכןשלוםמשפטביתשלשופט-משפט"בית""

אחרת."מחייבהעניןכשאיןדין,כללפילוהנתונותסמכויות

ב412תקנהתיקון -העיקריותלתקנותא)ב412(בתקנה

משפטבביתתובענה"יבואהשלום"משפטלביתהמוגשתתובענה"במקום)1(

8";תקנהלפיתביעהכתבבהגשתשנפתחההשלום,

תובענהממוכנת,תובענהולמעט"יבואשהוגשה"תובענהולמעט"במקום,)2(
שהוגשה".

ב1412תקנההוספת יבוא:העיקריותלתקנותב412תקנהאחרי3.

בסדרתביעהכתבבהגשתשנפתחהתובענהאוממוכנתתובענה1.ב412בסדרתובענות-

מ
הגנהכתבבהןשהוגשאולהתגונןרשותבהןניתנהאשרמקוצר,דיןמק

דיןבסדרכתובענהיידונוא)ב412(,משנהתקנתהוראותבהןומתקיימותממוכנוה

כמפורטהוראותיחולוכאמורתובענהעלזה;פרקהוראותלפימהיר

להלן:

שישהמסמכיםאתהדיןולבעליהמשפטלביתימציאהתובע)1(

ימיםשלושיםבתוךח412-ו,ג412תקנותלפיהתביעהלכתבלצרף

ממועדאולהתגונןהרשותמתןבדברההחלטההמצאתממועד

יראוזופסקהלפימסמכיםהמצאתהענין;לפיההגנה,כתבהמצאת

זה;בפרקהקבועיםהמועדיםמניןלצורךתביעה,כתבכהמצאת

שישהמסמכיםאתהדיןולבעליהמשפטלביתימציאהנתבע)2(

הגנהכתבאוח412-וג412לתקנותבהתאםההגנהלכתבלצרף

כתבלהגשתהקבועהמועדבתוךהאמורות,התקנותלפיערוךמתוקן

זה."פרקלפיהגנה

הונוספתתיקון
הראשונה

יבוא:1טופסבמקוםהעיקריות,לתקנותהראשונהבתוספת3.

--
198.עמ'התשמ"ר,ס-ח

976ועמ'820עמ'475,עמ'242,עמ'189,עמ'130,עמ'התשס"א,2220;עמ'התשמ"ד,ק-ת)
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ופסטו"

לא(ב))תקנה(

............................................................ב............................................................ההמשפטבית

תיקזיהוימדבקת
המשפט)בביתתינתן(

אזרחיהליךפתיחת

ד"משתה-1984(האזרחי,הדיןסדרלתקנותלא(ב)תקנהלפי(

..........................................תאריך

המתאימהבמשבצתסמן

הליך:

....................................בתיקשלישילצדהודעה][ערעור][תובענהי][

..........................................בתיקבכתבבקשה][.......................................בתיקשכנגדתביעהכ]

התיק:סוג

נכים)ערעור(ענ][עיזבונות)(ען][פתיחה)המרצת(הפ][אזרחי)(א][

הכנסה)מסערעור(עמה][אישי)מעמד(מא3[ערעור)רשותבקשת(ברע][

משפחותערעור(עמת][אזרחי)ערעור(עא][בכתב)בקשה(ב][שונה)ערעור(עשב]
רגל)ופשיטותחברותפירוקי(פשר][חיילים)

מהיר)(ד][מקוצר)(מכ]רגיל)(ר][דון:סדר

.......................................תיאור:.......................................קוד:התובענהי:נושא

..................................התובענה:סכום

התובענה:מגישי

טלפוןמס'מעןהמשפחה,החברה/המוסדשם-

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

נגדר:

טלפוןמס'מעןהמשפחה,החברו;/המוסדשם

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

העיקרי.התיקפתיחתלפגישהוגשהבכתבבקשהלרבותי
הקודהתיאור,לביןהקודביןסתירהשלבמקרה(לדףמעברהמפורטתתובענהנושאישלרשימהלפי!

המחייב).הוא
הידוע.ככלשכנגד,הדיןבעליכלפרטיאתלרשוםנאי
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.......................................זהות:מס'..................................................ה/חונמה4:ע,יזבוןבענין

.......................................פטירה:תאריך

סעדים:

תיאורקודיהסעד

.....................................................................................................................................עיקריסעד

.....................................................................................................................................נוספיםסעדים

.....................................................................................................................................נוספיםסערים

.....................................................................................................................................נוספיםסעדים

.....................................................................................................................................נוספיםסעדים

מאגרהלפטורבקשההוגשהאםסמן][

מאגרהפטוריםהתובענהמגישיכלאםסמן][

םידדצה6לכלידניתהמצאהמתבקשתאםסמן][

כן/לא);(גישורלהליךלפנותמסכימיםהתופענהמגישיאםסמן[

פרטיהם:אתציין-גישורלהליךלפנותמסכימיםהתובענהממגישיהלקאם

..........................................................

.........................................................

הנוכחי:ההליךפתיחתלפנינפתחואםבקשותפרט

תיאורהתיקשםהתיקמס'

.................................................................,.......................................................................................................

........................................................................................................................................................................

מיוצג):התובענהמגישאם(בתובענהההופעהסדרלפיכוחבאופרט

טלפוןמס'פקסמס'רישיוןמס'הדיןעורךשם

......................................................................................................................................1בכת

......................................................................................................................................2בכת

......................................................................................................................................3בכת

......................................................................................................................................4בכת

......................................................................................................................................5בכת

............................................חתימה:..........................................השם:
-----

בלבד.עיזבונותבתיקי
4627(.עמ'התשנ"ח,3752;עמ'התשנ-ן,הפרסומיםילקוט(המשפטבתימנהלשפרסםסעדיםרתימתלפי

המחייב.הואהקודהתיאור,לביןהקודביןסתירהשלבמקרה
רשימה."לצרףישמהנתבעים,לחלקאישיתמסירהמוזבקשתאם6
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2001(.בספטמבר)1התשס"אבאלולי"גביוםאלהתקנותשלתחילתן4.תחילה

2001(ביולי)18התשס"אבתמוזכ"ז

ימ

ל~"8

שטריתמאיר

המשפמםשר

סו20הת,סס"א-חלוקהגאיער(החברותתקשת

החברות,לחוקו-305366גבמ30סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
-להלן(ן9991-ט"ת"תה

אלה:תקנותמחקקאסהכנסת,טל,ומוטפטחוקהחוקהועדתובאישורהחוקן

-אלהבתקנותו.הגדחת

לחוק;303לסעיףבהתאםהמשפטלביתהמומטתבקשה-חלוקה"לאישורבקשה"

שלאערובותמתןשלבררךלרבותנושה,שלחובופירעוןלהבטחתדרכים-הולמת"הגנה"

החברה;מטעם
לסטטיסטיקה;המרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-המדד""

לקהל;פתוחיםבישראלהבנקיםרובשבויום-עסקים"יום"
שירות;אונכסלספקחוזיתהתחייבותאוכספיסכום-חוב""

מאלה:אחדכל-מהותי"נושה"

סכוםעלעולהב)2(,תקנהלפיההודעהבמועדאשרחובלוחבהשהחברהמי)1(

לפיהחברה,שלהעצמיההוןמן4"15שלסכוםעלאוחדשיםשקלים1oo(oooשל

מביניהם;הגבוה

ערך,ניירותלחוקא53בסעיףכמשמעותןהתחייבותלתעודותהנאמן)2(
סדרתבאותההכוללשהסכוםובלבדערך),ניירותחוק-להלן(ח"כשתה-21968

)1(;בפסקההמפורטיםמהסכומיםנמוךלאהתחייבויות

לפיהשינוי),יום-להלן(שנהכלשלבינוארב-1ישתנה)1(בפסקההאמורהסכום

שפורסםהמדדלעומתהשינוי,יוםלפנילאחרונהשפורסםהמדדשינוישיעור

אלה;תקנותשלתחילתןלפנילאחרונה
אלה.בתקנותהקבועהתקופהבתוךמענהמתןאילרבות-חברהשלסירוב""

הורעההבקשה,הגשתביוםתפרסםחלוקה,לאישורבקשההמגישהחברהא)(2.ההודעהאופן
3.בתקנהכמפורטבישראל,הנפוציםהעבריתבשפהיומייםעיתוניםבשנילנךשיהלנושים

בדוארהנדעה,גםתשלחמובטחים,נושיםאומהותייםנושיםלהשישחברהב)(

המהותייםמהנושיםאחדלכלהבקשה,הגשתממועדעסקיםימימשלושהיאוחרלארשום,

כמפורטתיערךההודעהלה;הידועיםהמובטחיםמהנושיםאחדולכללההידועים

3.בתקנה

כמפורטהודעהגםתפרסםבחו"ל,שלההמהותייםהנושיםשרובחברהג)(

אושלהביותרהגדולהמהותייםהנושיםמספרשבהבחו"לבמרינהנפוץבעיתון3,בתקנה

החברה.שלהאינטרנטבאתר

א53בסעיףכמשמעותןהתחייבותתעודותבחו"ל,לציבורהציעהאשרחברהד)(

הציעהשבהבמדינהנפוץ,בעיתון3,בתקנהכמפורטהודעהגםתפרסםערך,ניירותלהוק

ההתחייבות.תעודותאתלציבור

189.עמ'התשנ"ט,ס-חי
252.עמ'התש"ס,188;עמ'התשמ"ח,234:עמ'התשכ"ח,ס-ח
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דילאהעניןבנסיבותכיחלוקהלאישורבקשהלושהוגשההמשפטביתסברה)(

לנושיםההודעותמשלוחעללהורותהוארשאיד),(עדא)(משנהתקנותלפיבפרסום

לנושים.הודעהלמתןנוספותדרכיםלקבועוכןנוספים,

ההודעהתוכן אלה:פרטיםלפחותייכללו2בתקנהכאמורלנושיםבהודעה

החברה;שם)1(

החברה;שלהרשוםמשררהומעןהטלפוןמספר)2(

לפנותרשאיםהחברהשלהנושיםוכיחלוקה,לאישורבקשההוגשהכיהודעה)3(
כפייותרמאוחרמועדבתוךאוימיםשלושיםבתוךלבקשהולהתנגדהמשפטלבית

המשפט;ביתשיקבע

לחלקהחברהמבקשתשאותוהכוללהסכוםהחברה,שלהעצמיההוןכלסך)4(
רווחיה;מתוךשלאלחלקהחברהמבקשתשאותוהסכוםבציון

עללצלמה,וכןהחלוקהלאישורהבקשהשלהמלאבנוסחלעייןניתןכיהודעה)5(

החברהשתקבענוספיםבמקומותוכןהחברהשלהרשוםבמשרדההנושה,חשבון

כך;לקבועלנכוןראתהאם

בבקשה;לעייןניתןשבהםהמועדים)6(

להליכיםבקשרמידעולקבללפנותניתןשאליוהחברהנציגאודותפרטים)7(

להגשתהאחרוןהמועדאודותמידעלרבותהמשפט,בביתשהתקבלווההחלטות

מיוםימיםמשלושיםמאוחרמועדהמשפטביתקבעאםהחלוקהלאישורההתנגדות

החלוקה.לאישורהבקשההגשת

לרשםח11יד הודעהחלוקה,לאישורבקשההגישהאשרחברהתמסורלעיל,האמורמןלגרועבלי4.

3.שבתקנההפרטיםשבההבקשה,הגשתביוםלרשם,

כספייםדוחות נושהאומהותילנושהתמסורחלוקהלאישורבקשההגישה.אשרחברהא)(5.

האחרוניםהמבוקריםהכספייםהדוחותאתדיחוי,בלאממנה,זאתשיבקששלה,מובטח

משישהביותריקריםלאבהםהכלולהמאזןשתאריךהמאוחדים,הדוחותלרבותשלה

ארוכהתקופהחלפהואםהחלוקה,לאישורהבקשההוגשהשבוהמועדאתחודשים
דוחותגםיצורפוהמבוקרים,הכספייםבדוחותהכלולהמאזןתאריךמאזחורשיםמשיטה
אתחודשיםמחמישהביותריקדיםלאהסקורבדוחהמאזןשתאריךובלבדאחרוניםסקורים

החלוקה.לאישורהבקשההוגשהשבוהמועד

החשבוןרואהשלהסכמתותצורףפרטיתחברהשלחלוקהלאישורלבקשהב)(

אוהמבוקריםהכספייםלדוחותשלוהסקירהדוחאודעתושחוותלכךהחברה,שלהמבקר
לנושה.יימסרוהסקורים

תהיההחברהכילקבועהמשפטביתרשאיא),(משנהבתקנתהאמוראףעלג)(

ישכישוכנעאםמובטח,נושהאומהותילנושההכספייםהדוחותמסירתמחובתפטורה

למתןבאשרהוראותיקבעכאמורהמשפטביתקבעהחברה;בטובתלפגועכדיבמסירתם

כאמור,המשפטביתהורהשיקבע;כפיהכלהמובטחים,אוהמהותייםלנושיםעיוןזכות
במידעשימושיעשהלאכיהנושהמןבדרישההכספייםבדוחותהעיוןזכותאתיתנה

העיון.זכותאתקיבלשלשמהלמטרהאלאלאחראותוימסורולאהכספייםשבדוחות

בתוךממנה,זאתשיבקשלנושהתמסורחלוקהלאישורבקשהשהגישהחברהר)(

א).(משנהבתקנתהמפורטיםהכספייםהדוחותאתהדרישה,ממועדימיםעשרה

8.8.2001991התשס"א,באבי"ט6119,התקנותקובץ
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א)(משנהבתקנתכאמורהכספייםהדוחותמסירתאתלהתנותרשאיתחברהה)(
שקיבלבמידעשימושיעשהלאכיכלפיהשיתחייבהנושהמןבדרישהד)(משנהתקותאו

כאמוד,להתחייבנושזקסירבהמידע;אתקיבלשלשמהלמטרהאלאלאהראותוימסורולא
ערי1נהאתלולמסורסירבההחברהכיבטענההמשפטלבותלפנותרשאייהאג'א

הביקעו.'

לדעתהאםד)(משנהתקנתלפיהנושד;שללבקשתולסו'ברשאיתהחברהו)(
החלוקהכיסבירחשששללקיומובאשרהחלטתוגיבושלשםבמישריןלודרועזאינוהמידע
אוקיומן,מועדבהגיעוהצפויותהקיימותבחבויותיהלעמודהיכולתאתאחברהמןתמנע

הנזידעשגילויאומסחריסו;-במידעישאםאולבבתוםשלאהוגעההבקשהלדעתהאם

החברה.בטובתאחרתבררך'לפגועקודיגתהעלול

המידעלמסורסירבהההברהאםלחלוקההבקשהאתיאשרלאהמשפטביתז)(

בשלחלוקד:לאישורהבקשהאתז1וחדלאיןכישוכנעכןאםאלאד).(משנהבתקנתכאמור
אתהחברהמןתמנעשהחלוקהסבירחששקייםלאכיושוכנעמאחרהמידעמסירתאי

סירוביראולאואולםקיומן;מועדבהגיעוהצפויות,הקיימותבחבויותיהלעמודהיכולת

הנושהשלחובואםהחלוקד:אישורלאוכעילההכספיים,הד'וחותלקבליולבקשד;ד:חבררל
הגנהלוניתנהאםאולהצעהתשיבלאאוסירבוהואחובואתלפרועלוהוצעאםאונפרע

זכווותיו.להבטחתאחרתרולמת

לנושהמיי.ע
יזוו:ד1ב

רשאיחלוקהלאישורבקשהשהגישהחבו.השלמובטחנושהאומהותינושהא)(6.

ההלטתוגיבושלשםבמישרין,לוהדרושבדרישתו,שיפרטנוסףמידעכלהחברהמןלבקש
בחבוייתוהלעמודהיכולתאתהחברהמןונמנעשהחלוקהסבירחשששללקיומובאשר

מידע).לקבלתבקשה-להלן(קיומןמועדבהגיעוד;צפויותהקיימות

כיהחברהכלפיהגושהבהרזחייבותהמידע,מסירתות)להתנווזישאיתחברהב)(

אתקיבלשלשמהלמטרהאלאלאחראותוימסורולאשקיבלבמידעשימושיעטהלא
משנהתקנתלפיהמשפטלביתלפנותרשאייהאלאכאמור,להתחייבנושהסורבממידע;

שביקש.דעהמ'אתלולמסורסירבההחברהכיבטענהו.)(

לדעתהאםוא)בושנהתקנתלפיהנושהשללבקשתולסרברשאיתהחברהג);
שלאהוגשההבקשהלו-עתהאםאוא)(משנהבתקנתכאמורבמישריןלודו.ושאינוהמידע
אהרתבררךלפגועלזיעתהעלולהמידעשגילויאומסכריסודבמירעישאםאולבבתום

בתוךתינתןלתיתו,סירובלרבותהמידע,שביקשלנושההחכרהתשובתהחברה;בטובת
ימים.עשרהעלתיגלהשלאתקופה

המידעאתלמסורסירבההחברהאסלחלוקהבקשהיאשרלאהמשפטביתד)(

בשלחלוקהלאישורהבקשהאתלדחותאיןכישובכעכןאםאלאג),(משנהבתקנתכאמור
אתהחבי-המןתמנעשהחלוקהסבירחששקייםלאכיששוכנעמאחרהמידעמסירתאי

טירוביראולאואולםקיומן;מועדבהגיעוהצפויות,הקיימותבחבו.יותיהלעמודהיכולה

אונפי-עהנושהשלחובואםהחלוקה,אישורלאיכעילהמידעלקבלתלבקשההחברהשל
הולמתהגנהלוניתנהאםאולהצעההשיבלאאוסירבוהואהוכואתלפרועלוהוצעאם

זכויותיו.להבטחתאחרת

פרסומן.מיוםימיםשלושיםאלהתקנותשלוזחילתן7.תחילה

2001(ביולי)16התשס"אבח.מוןכיה

תירטש'ריאמג3-!8901חס(

המשפטיםשר
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4(,מס'תיקון(קיצוב)באזוריבמיםהשימוש(המיםתקנות
2001התשס"א-

התייעצותולאחרן9591-ט"ישתה,המים,לחוקו-37159סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
א)84(סעיףלפיהכנסתשלהכלכלהועדתובאישוראספקה,ועדתועםהמיםמועצתעם

העונשין),חוק-להלן(לשתה"-31977העונשין,לחוקב)2(וסעיףהלשממה2,לחוק-יסוד:

אלה:תקנותמתקיןאני

ד8תקנההחלפת-להלן(ו"לשתה-41976קיצוב),באזורבמיםשימוש(המיםלתקנותד8תקנהבמקום1.

יבוא:העיקריות),התקנות

-זובתקנהא)(ד8.גניםהשקיית.

רשותשלבהחזקתהאובבעלותההנמצאמושקה,נויגן-ציבורי"גן"
אחרת;ציבוררשותאוממלבתיתרשותמקומית,

ציבורי;גןשאינוגן-פרטי"גן"

זו;תקנהשלתחילתהלאחרשהוקםפרטיגןאוציבוריגן-חדש"גן"
חדש;גןשאינופרטיגןאוציבוריגן-קיים"גן"

הזורמיםמיםכמויותשלולסיכוםלמרידההמשמשמכשיר-מד-מים""
המים.נציבאותושאישראוישראליתקןלגביושישבצינורות,

-להשקיהמיםאדםיצרוךלאב)(

בין-תנועהובאיידרכיםשבצדילרבותחדש,ציבוריבגן)1(

עירוניים;

מטרים50עלעולהששטתופרטיבגןאוציבוריבגן)2(

עםיעילההשקיהמערכתבוהותקנהכןאםאלארבועים,
עםאומיםכמותקציבתעםאומד-מים,בצירוףזמןקציבת
לפינפרדתהשקיההשאר,ביןהמאפשרת,שניהם,שלשילוב

להם;הדרושההמיםלמנתבהתאםצמחיםקבוצות

אוקטובר,עדמאיבחודשיםאלאפרטי,ובגןציבוריבגן)3(
השקיהלעניןואולםלמחרת;ו-19:0007:00שביןבשעות

האמוריםבחודשיםלהשקיהמיםלצרוךאדםרשאיבטפטוף,

האמורות.בשעותשלאאף

נויצמחיהשקייתועלמשתלותעליחולולאזותקנההוראותג)(
בעציצים.

בסעיףכאמורקנס-דינוג),(עדא)(משנהתקנותעלהעוברד)(

העונשין.לחוקא)16()1(

יפרסםהסביבהלאיכותהשרעםבהתייעצותהמים,נציבה)(

וימציאןנוי,גניוהשקייתבמיםחסכונייםגניםתכנוןבדברהמלצות
המיםמנתבדברהמלצותיפרסםוכןבאינטרנט,אובכתבלמעוניינים,

הרבבהצמחיה,גילהגאוגרפי,האזורלפינוי,לגןהשנתיתהממוצעת
באלה."וכיוצאהגןשלאופיוהצמתיה,

169.עמ'התשי"ט,ס"ה
214.עמ'התשנ"ב.סיח2
3rl"D,226.עמ'התשל"ז
400.עמ'התסס-א,2415;עמ'התשל"ו,ק-ת4
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-אלהלתקנות1בתקנהכנוסחההעיקריות,לתקנותב)ד8(בתקנה2.ותוקףתחילה

במרס)31התשס"בבניסןי"חביום-קייםגןלגבי)2(,פסקהשלתחילתה)1(
;)2002

2002(.באוקטובר)1התשס"גבתשריכ"היוםער)1(,פסקהתוקף)2(

2001(באוגוסט)5התשס"אבאבט"ז
ליברמןאביגדורומ""-ל

הלאומותהתשתכותשר

במימדמרוצפיםמשטחיםולשטיפתרכבלרחיצתכללים(המיםתקשת
2001התשס"א-

התייעצותלאחרי9591-ט"ישתה,המים,לחוקו-21159סעיפיםלפיסמכותיבתוקף

לחוק-יסוד:א)84(סעיףלפיהכנסתשלהבלבלהועדתובאישורהמים,מועצתעם
מתקיןאניהעונשין),חוק-להלן(ז"לשתה-51977העונשין,לחוקב)2(וסעיףהלשממה2,

אלה:תקנות

-אלהבתקנות1.הגדרות

הרובעתה4;בפקודתכמשמעותומנועי,רכב-רכב""

מקורה.שאינהפרטית,אוציבוריתרחבה,אומדרכה-מרוצף"משטח"

רכב.שלוניקוירחיצהלשםהמיםמרשתזורמיםבמיםאדםישתמשלא2.רכברחיצת

לרחיצהאבזראומכשירכליפעיללאמחזיקו,אומכוניותלרחיצתמיתקןבעלא)(3.שטיפהמימיחזור

הותקנהכןאםאלאכאמור,אבזראומכשירבכלשישתמשוירשהולאבמים,רכבשלוניקויבמים
-להלן(מטרהלאותהבהםחוזרשימושלשםהרכבשלהשטיפהמילמיחזורמערכתבו

מיחזור).מערכת

גםא),(משנהבתקנתכאמורבאבזראובמכשירשימושלאשררשאיהמיםנציבב)(
כאמורהאבזראוהמכשירכירעתו,להנחתלו,הוכחאםמיחזור,מערכתבוהותקנהלאאם
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