פקודת הרשמים ]נוסח חדש[ ,תשל"א1971

פרק א' :פרשנות
הגדרות

.1

בפקודה זו



"רשם"  מי שנתמנה רשם או סגן רשם לפי מעיף  30לחוק בתי המשפט ,תשי"ז;1 1957
''משרד הרישום"  משרד בית המשפט.

פרק ב' :סמכויות שיפוט
סמכויות מיוחדות

פסק דין באין הגנה

 .2על אף האמור בכל דין כדבר סדרי דין ונוהג בבתי משפט אזרחיים ופליליים ,יהיו
לרשם הסמכויות המיוחדות האמורות בסעיפים  3עד .7
 .3בתובענה שנתבע איננו מתגונן בה ,לרבות תובענה בדיון מקוצר שבה לא ניתנה רשות
להתגונן ,רשאי הרשם ליתן פסק דין על פי צד אחד נגד אותו נתבע ,ורשאי הוא לבטל

פסק דין כאמור; היה הרשם סבור שאין לתת פסק דין ללא שמיעת עדות  יעביר את
התובענה לבית המשפט.
פסק דין מוסכם

 .4במשפטים ,בין בערכאה ראשונה וכין בערעור ,שבהם מסכימים בעלי הדין למתן פסק
דין לפי נוסח מוסכם ,רשאי הרשם ליתן פסק דין; ורשאי הרשם ליתן פסק דין כאמור אם

הסכימו בעלי הדין לגופו של ענין ולא הסכימו על סכום הוצאות המשפט ,ובלבד שהוסכם
מי מבעלי הדין ישא באותן הוצאות ,והרשם ישום ויקבע בפסק הדין את ההוצאות האמורות.
מחיקת הליך

.5

על פי בקשה של נתבע בתובענה אזרחית ,או של משיב בערעור ,רשאי הרשם להורות

שהתובענה או הערעור יימחקו מחמת חוסר מעש או מטעם אחר שהנסיבות מחייבות כפי
שנקבע בדין הנוהג אותה שעה.
עיקול זמני

.6

הרשם רשאי ליתן צו עיקול זמני ,ולצורך זה 

צו לאיסור השימוש במעוקל ולשי

מורו ,ורשאי הוא לבטל צווים כאמור.
בקשות שונות

 .7הרשם רשאי לדון ולהחליט ולהורות ככל שיראה לנכון בבקשות בכל ענין הנוגע
לניהולו של הליך ,לרבות ענינים אלה:
) (1מתן ערובה לתשלום הוצאות המשפט ,עלפי בקשה של תובע ,נתבע,
מערער או משיב ,או של הבא מטעמם;

) (2מתן רשות לתבוע בחזקת עני ,דחיית תשלומן של אגרות ופטור מהן
) (3הארכת המועד להגשת ערעור;
) (4החזרת אגרות ביתמשפט ששולמו בטעות או מחמת שומתיתר או מסיבה
אחרת;
) (5תשלום כסף מקופת בית המשפט;

) (6מינוי אפוטרופסיםלדין;
)(7
)(8

הוראות בדבר המצאת כתבי בידין ,לרבות תחליף המצאה;
שומת שכר עדים והוצאותיהם והחיוב בהם;

 .נקבע בועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביוס כת באדר תשלא ) 25במרס  (1971לפי סעיף  16לפקודת סדרי
השלטון והמשפט ,תש"ח .1948נוסח חדש זה בא במקוס פקודת הרשמים :1936 ,עיר  ,1936תוסי  1מסי ,623
עמ'  ;233ע"ר  ,1943תוסי  1מס'  ,1301עמ'  ;28עיר  ,1946תוסי  1מס  ,1536עמ'  ;226ס"ח  ,195תשט"ז,
עמ'  ;23ס"ח  ,233תשי"ז ,עמ'  ;155ס"ח  ,400תשכ"ג ,עמ'  .122הצעת הנוסח פורסמה בהניח  ,24עמ' .514
 1ס"ח  ,233תשי"ז ,עמ' .148

) (9בקשות דחופות בנוגע לשמיעת תובענה ,ערעור או הליך אחר ,והכל
בכפוף להוראות סעיף ;17
) (10מינויו של מנהל חשבונות או רואה חשבון מומחים או של מומחה אחר,

במקום שיש צורך בחוות דעת או בדו"ח של מומחה קודם לבירורם של כל
תובענה או הליך אחר ,או לפני המשך בהם אם כבר התחיל הבירור בהם;
) (11ארכה לטעון ,רשות לתקן כתב טענות ,גילוי מסמכים והצגתם ומסירת
שאלונים;
) (12קביעת מועד לחקירתו הפומבית של חייב לפי פקודתפשיטת הרגל.2 1936 ,

 .8הרשם רשאי להשתמש בסמכותו של בית משפט או של שופט לענין הודעות על בקשות
למתן צו ירושה .,צו קיום צוואה או צו למינוי מנהל עזבון ,ואם לא הוגשה התנגדות רשאי
הוא ליתן צווים כאמור.
 .9בעניני פשיטת רגל ,רשאי רשם של בית משפט שיש לו שיפוט כאמור בסעיף
לפקודת פשיטת הרגל. 1936 ,

88

עניני ירושה

עניני פשיטת רגל

) (1לפי בקשתו של חייב בפשיטת רגל ,ליתן צו כינוס נכסים ולהכריז על
החייב כפושט רגל;
) (2לנהל חקירות לפי סעיפים  15ו 25לפקודת פשיטת הרגל ,1936 ,וליתן
צווים בהתאם להוראות אותם סעיפים.
 .10בנוסף לאמור בסעיפים 2עד  7רשאי רשם לעשות כל דבר שבסדרי דין ונוהג ובהליכי
הוצאה לפועל ,שהוסמך בתקנות לעשותו.

סמכויות שהוענקו
לרשמים בתקנות

כמוהם כפסק דין או החלטה אחרת של בית
 .11פסק דין והחלטה אחרת של רשם
המשפט שבו הוא משמש רשם ,והכל בכפוף לסעיף .12

החלטת רשם



) .12א( פסק דין של רשם לפי סעיפים  3או  ,4דינו ,לענין ערעור ,כדין פסק דין של
בית המשפט שבו הוא משמש רשם.

כהחלטת גית
המשפט

ערעור על
החלטת רשם

)ב( החלטה אחרת של רשם ניתנת לערעור לפני בית המשפט שבו הוא משמש רשם,
ורשאי בית המשפט לדון בו בשופט אחד.

)ג( החלטה של בית משפט שלום בערעור לפי סעיף קטן )ב( ניתנת לערעור לפני
בית המשפט המחוזי ,אם ניתנה רשות על כך מאת בית משפט השלום או מאת בית המשפט
המחוזי או אחד משופטיו.

)ד( החלטה של בית משפט מחתי בערעור ניתנת לערעור לפני בית המשפט
העליון ,אם ניתנה רשות על כך בגוף ההחלטה ,או מאת נשיא בית המשפט העליון או
שופט אחר של בית המשפט העליון שנשיאו קבע לכך או מאת בית המשפט העליון.

פרק ג' :סמכויות אחרות
 ,13הרשם רשאי לקבוע פלוגתות מוסכמות להכרעת בית המשפט ,והוא יציין בפרוטוקול
את שמות בעלי הדין או עורכיהדין שהתייצבו לפניו ואת הפלוגתות המוסכמות כאמור ,אך
'בלי לפגוע בסמכותו של בית המשפט לערוך את הפלוגתות מחדש בהתאם לכתבי הטענות.
 2ע"ר  ,1936תוס'  1מס'  ,566עמ' .21

קביעת פלוגתות
מוסכמות

שומת אגרות
בית המשפט

 .14כל שאלה בדבר שומת אגרת בית המשפט בתובענה ,בענין או בהליך תובא לפני
הרשם.

שומת הוצאות

 .15הרשם יהיה שמאיהוצאות של בית המשפט שבו הוא משמש רשם.

חתימה על

 .16הרשם רשאי לחתום על פסיקתות של פסקי דין ושל החלטות אחרות של בית המשפט.

רשימת המשפטים
והודעה על הדיון

 .17הרשם יהיה אחראי לעריכת רשימת המשפטים שלפני בית המשפט ולפני שופטים

פסיקתות

בהם

אימות חתימותיהם

של נוטריונים

בלשכותיהם ,לפי הנחיות נשיא בית המשפט העליון או ממלא מקומו הקבוע ,נשיא או נשיא
תורן של בית המשפט המחוזי או שופט ראשי של בית משפט השלום ,הכל לפי הענין ,ורשאי
הוא על פי בקשת תובע או מערער ,או בהסכמת בעלי הדין או עורכי הדין שלהם ,לקבוע
ברשימה כל תובענה ,הליך או ערעור לדיון ולהוציא לשם כך את ההודעות הדרושות.

) .18א( יש להמציא לכל רשם העתקים צילומיים או דוגמות של חתימות כל הנו
טריונים שעל פי החוק העותמאני לנוטריונים ציבוריים מיום  15בתישרין אוול 26) 1329
באוקטובר  (1913ועל פי חוק הנוטריונים למסמכים יוצאיחוץ ,תש"י.3 1950

)ב( הרשם יהא אחראי לקיומן או לאימותן של כל חתימות הנוטריונים על מסמכים
המוגשים לפניו לשם כך והמיועדים לשימוש בין בישראל ובין מחוצה לה; דוגמות של
ח תימות כל הרשמים יימצאו לממונה על ביצוע סדרי המינהל של בתי המשפט על פי סעיף
 14לחוק השופטים ,תשי"ג ;4 1953בכל מסמך המיועד לשימוש מחוץ לישראל יאמת
הממונה האמור את חתימת הרשם ,יחתום על המסמך ויטבע בו את חותמו.
השבעה וקבלת

 .19כל שבועה או תצהיר יכולים להינתן בפני רשם.

תצהיר
סמכות נוספת

לרשם

 .20כל מקום שנאמר בדין ,כי מעשה פלוני או דבר פלוני אפשר שייעשה בידי פקיד
שימנה לכך בית המשפט ,רשאי הרשם לעשותו.

פרק ד' :שונות
הרשם יבוא במקום

) .21א( מקום שניתנו סמכויות או תפקידים למזכיר הראשי של בית המשפט העליון ,של
בית משפט מחוזי או של בית משפט שלום ,ישמש בהם הרשם.
)ב( כל מקום שנאמר בדץ ,כי מסמך פלוני יוגש למזכיר הראשי של בית המשפט,
יוגש המסמך למשרד הרישום.

ביצוע ותקנות

 .22שר המשפטים ממונה על ביצוע פקודה זו והוא רשאי להתקין תקנות לביצועה ,לרבות
תקנות סדרי דין לערעורים על פיה ,ובכפוף להוראות פקודה זו גם תקנות הקובעות את
הסמכויות והתפקידים של הרשמים בכל הנוגע לסדרי דין ולנוהג של בתי המשפט.

המזכיר הראשי.



יעקב שי שפירא
שר המשפטים

 3ס"ח  ,43תש"י ,עמ' .141
 4ס"ח  132תשי"ג ,עמ' .149
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