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תקנות הירושה )תיקון מס' 2(, התשע"ט-2019
הירושה,  לחוק  ו–160)א()3(  125ה)א(  125ד,  125ג)ג(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשכ"ה-11965, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הירושה, התשנ"ח-21998 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי תקנה 51 יבוא:   .1

"פרק ט'1: הליך חלופי לסילוק חובות מכספי העיזבון

פנייה במסמך 
אלקטרוני

שתיערך  יכול  לחוק,  125ג  סעיף  לפי  חוב  לגביית  פנייה  51א. 
12ב1)ד()1( סעיף  זה  לעניין  ויחול  אלקטרוני   במסמך 

)גבייה(3  או תקנה 7 לתקנות המרכז  ו–)ו( לפקודת המסים 
לפי  התשנ"ו-41996,  והוצאות,  אגרות  קנסות,  לגביית 
העניין ובשינויים המחויבים; לעניין זה, "מסמך אלקטרוני" 

- כהגדרתו בסעיף 12ב1)א( לפקודת המסים )גבייה(.

אופן פרסום 
 ומשלוח הודעה
על כוונה לבצע 

פנייה לגביית חוב

הודעה של רשות לפי סעיף 125ד לחוק תהיה ערוכה  )א(  51ב. 
לפי טופס 14 שבתוספת הראשונה.

כאמור  הודעה  יפרסם  ברשות  הגבייה  על  הממונה  )ב( 
בסעיף קטן )א( באתר האינטרנט של הרשות, במיקום ייעודי 

לפרסומים כאמור.

זו  תקנה  לפי  שפורסמה  הודעה  פרטי  כי  שסבר  אדם  )ג( 
ברשות  הגבייה  על  לממונה  לפנות  רשאי  נכונים,  אינם 
שפרסמה את ההודעה בבקשה לתקן את המידע או למחוק 
אותו; בבקשה כאמור יפרט הפונה את הזיקה שלו לעיזבון 

ואת טיעוניו בצירוף אסמכתאות.

פרסום באתר 
האינטרנט של 

הממונה הארצי

הממונה  את  יעדכן  ברשות  הגבייה  על  הממונה  )א(  51ג. 
הארצי על הודעה שפרסם כאמור בתקנה 51ב באופן מקוון 

באמצעות מערכת ממוחשבת כפי שיורה הממונה הארצי.

הממונה  של  האינטרנט  באתר  לבצע  רשאי  אדם  כל  )ב( 
הארצי5 בדיקה של הודעות שפורסמו  כאמור בתקנה 51ב 

בדרך של שאילתה לפי מספר תעודת הזהות של המנוח.

אופן הגשת 
התנגדות לגביית 
חוב חלוט מכספי 

העיזבון

נושה המבקש להגיש התנגדות לפי סעיף 125ה לחוק  )א(  51ד. 
נגד דין  פסק  לביצוע  מהבקשה  העתק  להתנגדות   יצרף 

העתק  או  לפועל  ההוצאה  ללשכת  שהוגשה  החייב 
מהבקשה לצו למינוי מנהל עיזבון לעיזבון החייב שהוגשה 
לבית משפט או לרשם לענייני ירושה, לפי העניין; בהתנגדות 

יציין הנושה את גובה החוב של העיזבון לטובתו.

יורש המבקש להגיש התנגדות לפי סעיף 125ה לחוק  )ב( 
קיום  לצו  ירושה,  לצו  מהבקשה  העתק  להתנגדות  יצרף 
צוואה או לצו למינוי מנהל עיזבון שהוגשה לבית משפט 

או לרשם לענייני ירושה, לפי העניין."

הוספת פרק ט'1 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 63; התשע"ח, עמ' 866.  1

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1256; התשע"ט, עמ' 1764.  2
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374.  3

ק"ת התשנ"ו, עמ' 1364.  4
.https://www.yerushanow.co.il  5
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בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, אחרי טופס 13 יבוא:  .2

"טופס 14
)תקנה 51ב)א((

 הודעה על כוונה לגביית חוב מכספי עיזבון לפי סימן ה'1 לחוק הירושה,
התשכ"ה-1965

בעניין: עיזבון המנוח )השם המלא( ......................... מס' זהות ........................... מ ................................
אשר נפטר ביום....................

למנוח חוב לרשות שאינו עולה על הסכום המרבי הקבוע בסעיף 125א לחוק. לאחר שבדקתי 
כי התמלאו כל שאר התנאים שבסעיף 125ג)א()1()א( עד )ו( לחוק, אני מפרסם בזה הודעה 
לפי  הבנקאי,  התאגיד  אצל  המנוהלים  המנוח  של  העיזבון  מכספי  חוב  לגביית  כוונה  על 

סימן ה'1 לחוק, כמפורט להלן:

שם הרשות: ............................................

פרטי יצירת קשר עם הממונה על הגבייה ברשות: ............................................

טלפון: ...............................................................

דואר: .................................................................

דואר אלקטרוני: ............................................

פקס': .................................................................

שם התאגיד הבנקאי שבו מוחזקים כספי החייב המנוח: ............................................

יורש או נושה של החייב המנוח רשאי להגיש התנגדות לממונה על הגבייה לפי סעיף 125ה 
לחוק בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו או מיום מסירתה, לפי המאוחר מביניהם.

.................................................................................
      חתימת הממונה על הגבייה ברשות"

תחילתה של תקנה 51ג לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, 16  )א(   .3
חודשים מיום הפרסום. 

לתקנות  51ג  תקנה  של  תחילתה  עד  אלה  תקנות  של  פרסומן  שמיום  בתקופה  )ב( 
הודעה  יפרסם  ברשות  הגבייה  על  הממונה  )א(,  משנה  בתקנת  כאמור  העיקריות 

כאמור בתקנה 51ב)א( לתקנות העיקריות, גם בעיתון יומי אחד.

כ"ו באב התשע"ט )27 באוגוסט 2019(
)חמ 3-2874-ת1(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  

תחילה והוראת 
מעבר

תיקון התוספת 
הראשונה
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תקנות ההוצאה לפועל )תיקון מס' 2(, התשע"ט-2019

מתקין  אני  התשכ"ז-11967 ,  לפועל,  ההוצאה  לחוק  78א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תקנות אלה:

תקנה  אחרי  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התש"ם-21979  לפועל,  ההוצאה  בתקנות   .1
10א יבוא:

"המצאת צו 
 לגביית חוב

מכספי עיזבון

בהתאם  יומצא  לחוק  78א)א(  סעיף  לפי  חוב  לגביית  צו  10ב. 
לתקנה 24.

אופן פרסום 
 ומשלוח הודעה

על הגשת בקשה 
לצו לגביית חוב 

הודעה לפי סעיף 78א)ה( לחוק תהיה ערוכה לפי טופס  )א(  10ג. 
31 שבתוספת הראשונה.

חשבון  על  תפורסם  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  הודעה  )ב( 
הזוכה באמצעות רשות האכיפה והגבייה באתר האינטרנט 

של הרשות, במיקום ייעודי  לפרסומים כאמור.

תקנה  לפי  שפורסמה  הודעה  פרטי  כי  שסבר  אדם  )ג( 
והגבייה  האכיפה  לרשות  לפנות  רשאי  נכונים,  אינם  זו 
בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו; בבקשה כאמור 
יפרט הפונה את הזיקה שלו לעיזבון ואת טיעוניו בצירוף 

אסמכתאות.

פרסום באתר 
האינטרנט 

של הממונה 
הארצי 

הארצי  הממונה  את  תעדכן  והגבייה  האכיפה  רשות  )א(  10ד. 
מקוון  באופן  10ג  בתקנה  כאמור  שפרסמה  הודעה  על 

באמצעות מערכת ממוחשבת כפי שיורה הממונה הארצי.

הממונה  של  האינטרנט  באתר  לבצע  רשאי  אדם  כל  )ב( 
הארצי3 בדיקה של הודעות שפורסמו  כאמור בתקנה 10ג 

בדרך של שאילתה לפי מספר תעודת הזהות של המנוח.

אופן הגשת 
 התנגדות

לבקשה לצו 
לגביית חוב 

נושה המבקש להגיש התנגדות לפי סעיף 78א)ו( לחוק  )א(  10ה. 
נגד דין  פסק  לביצוע  מהבקשה  העתק  להתנגדות   יצרף 

העתק  או  לפועל  ההוצאה  ללשכת  שהוגשה  החייב 
מהבקשה לצו למינוי מנהל עיזבון לעיזבון החייב שהוגשה 
לבית משפט או לרשם לענייני ירושה, לפי העניין; בהתנגדות 

יציין הנושה את גובה החוב של העיזבון לטובתו.

יורש המבקש להגיש התנגדות לפי סעיף 78א)ו( לחוק  )ב( 
קיום  לצו  ירושה,  לצו  מהבקשה  העתק  להתנגדות  יצרף 
צוואה או לצו למינוי מנהל עיזבון שהוגשה לבית משפט 

או לרשם לענייני ירושה, לפי העניין."

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, אחרי טופס 30 יבוא:  .2 תיקון התוספת 
הראשונה

 הוספת תקנות
10ב עד 10ד 

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ח, עמ' 871.  1

ק"ת התש"ם, עמ' 386; התשע"ט, עמ' 622.  2
.https://www.yerushanow.co.il  3
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"טופס 31
)תקנה 10ג(

 הודעה על בקשה לקבלת צו לגביית חוב מכספי עיזבון לפי סעיף 78א לחוק
ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בעניין: עיזבון המנוח )השם המלא( ......................... מס' זהות ........................... מ ..................... אשר  
נפטר ביום....................

מפורסמת בזה הודעה על הגשת בקשה לרשם ההוצאה לפועל, בלשכת ההוצאה לפועל 
מכספי  חוב  לגביית  צו  לקבלת   ............................ מס'  לפועל  הוצאה  בתיק  ב.............................. 
עיזבון לפי סעיף 78א לחוק לגבי כספי העיזבון של המנוח המנוהלים אצל התאגיד הבנקאי, 

כמפורט להלן:

שם הזוכה: .....................................................

טלפון: ...............................................................

דואר: ................................................................

דואר אלקטרוני: ...........................................

פקס': ................................................................

שם התאגיד הבנקאי שבו מוחזקים כספי החייב המנוח: ................................................................

לפועל  ההוצאה  תיק  במסגרת  התנגדות  להגיש  רשאי  המנוח  החייב  של  נושה  או  יורש 
פרסום  מיום  ימים   45 בתוך  לחוק  78א)ו(  סעיף  לפי  לפועל  ההוצאה  לרשם  לעיל,  שצוין 

הודעה זו או מיום משלוח הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם.

...........................................
          שם הזוכה"

תחילתה של תקנה 10ד לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, 16  )א(   .3
חודשים מיום הפרסום.

לתקנות  10ד  תקנה  של  תחילתה  עד  אלה  תקנות  של  פרסומן  שמיום  בתקופה  )ב( 
כאמור הודעה  חשבונו,  על  הזוכה,  יפרסם  )א(,  משנה  בתקנת  כאמור   העיקריות 

בתקנה 10ג)א( לתקנות העיקריות גם בעיתון יומי אחד.

כ"ו באב התשע"ט )27 באוגוסט 2019(
)חמ 3-63(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  

תחילה והוראת 
מעבר
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה 
על מתחם מועדף לדיור - אלעד - הרחבה צפון מערבית( )מס' 3(, 

התשע"ט-2019

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם אלעד - הרחבה צפון מערבית המתואר בצו זה )להלן - המתחם(, מוכרז בזה   .1
מתחם מועדף לדיור.

מצוי  המתחם  המרכז;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–4,100  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
בתחום השיפוט של הרשות המקומית אלעד, צפונית ליער קולה, מזרחית לכביש 444, 
מערבית לשטח אש ודרומית לקיבוץ נחשונים; גבולותיו הם כמסומן במפה שהעתקים 
במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים  הוועדה  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדים  ממנה 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  ירושלים,   12 הדפוס  בית  רחוב  האוצר, 

מחוז המרכז ובמשרדי הרשות המקומית האמורה.

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש

403098 ,93 ,92 ,90 ,84 ,4 ,3 ,1

403299 ,92 ,60 ,59

4034 ,117 ,116 ,113 ,112 ,110 ,108 ,101
135 ,131-122

 ,109 ,107 ,103 ,102 ,100 ,99 ,22-12
136 ,121-118 ,115 ,114 ,111

403659 ,58

403726 ,17 ,13 ,9-7

404671

4048 73-67 ,110 ,102 ,98 ,80 ,79 ,74 ,58-53
147 ,144-141 ,120 ,118

404984-78 ,4 ,2

405088 ,81 ,78 ,13 ,6-4

406090 ,86-84 ,66-64 ,62-60 ,5594 ,79 ,78 ,63 ,59

4062109-107 ,104 ,102

426416-13 ,8-6 ,4-1

426510121 ,116 ,11 ,9

426659 ,45 ,43 ,42

47817-5 ,2

47822735 ,32 ,26 ,25

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ז, עמ' 1164.  1
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חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש

5455 ,46 ,43 ,41-37 ,30-27 ,12-2
51-49

48 ,47 ,42

545643 ,3814

5457 ,107 ,103 ,97 ,94-92 ,86 ,81 ,80 ,57
111-109

91 ,88 ,70

545831 ,30 ,25 ,24 ,1732

545926 ,2029 ,28 ,9

55012428 ,25 ,19-17 ,12

565722 ,20-18

565833

565918 ,17 ,7 ,5 ,3 ,2

566235 ,24 ,23 ,21 ,19-16 ,13-8 ,6 ,2 ,1
36 ,34-26

56638 ,6-4

57008288

575567 ,60 ,58 ,51 ,3673 ,68 ,37

575630

575731 ,28-26 ,24 ,18 ,11-729

57594-2

57603228 ,24

576160-57 ,5153 ,52

576210 ,9 ,5

576351 ,47-45132 ,58-55 ,53
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על מתחם מועדף   .4
לדיור - אלעד - הרחבה צפון מערבית( )מס' 2(, התשע"ט-22019 - בטל. 

כ"ד באב התשע"ט )25 באוגוסט 2019(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

ק"ת התשע"ט, עמ' 3533.  2
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