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תקנות הירושה )תיקון מס' 2(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 160 לחוק הירושה, התשכ"ה-11965, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הירושה, התשנ"ח-21998 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי תקנה 6 לתקנות   .1
יבוא:

"הפקדת צוואה 
שנחתמה בחתימה 

אלקטרונית 
מאושרת

בחתימה  שנחתמה  צוואה  להפקיד  רשאי  המצווה  )א(  6א. 
באמצעות  מקוון  באופן  הרשות,  של  מאושרת  אלקטרונית 
או  בעצמו  הכללי,  האפוטרופוס  של  האינטרנט  אתר 

באמצעות הרשות.

באמצעות  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  צוואה  הפקדת  )ב( 
רשות, תיעשה לבקשת המצווה ועל חשבונו, בתוך 30 ימים 

מיום עשיית הצוואה.

הפקדה כאמור בתקנת משנה )א( תכלול הזדהות של  )ג( 
המצווה או של הרשות לפי העניין."

בתקנות  כאילו  יראו  אלה,  תקנות  של  פרסומן  מיום  חודשים  שלושה  של  בתקופה   .2
העיקריות, אחרי תקנה 6א נאמר:

"הפקדה מרחוק של 
צוואה

רשאי  צוואה  שעשה  מי   ,6 בתקנה  האמור  אף  על  )א(  6ב.  
להפקידה מרחוק אצל הרשם לענייני ירושה.

מסמך  שליחת  באמצעות  תהיה  מרחוק  ההפקדה  )ב( 
אלקטרוני עם העתק צבעוני סרוק של הצוואה באופן מקוון 
באמצעות אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי; ההפקדה 
מרחוק תכלול הזדהות של המצווה או הרשות, לפי העניין; 
המצווה או הרשות ימסרו את הצוואה המקורית להפקדה 
במשרדי הרשם לענייני ירושה לפי תקנה 6 בתוך 45 ימים 
מיום סיום הוראת השעה שבסעיף 2 לתקנות הירושה )תיקון 

מס' 2(, התש"ף-32020.

)ב(,  משנה  בתקנת  כאמור  המקורית,  הצוואה  נמסרה  )ג( 
ממחשבי  הצוואה  העתק  את  המכיל  המחשב  קובץ  יימחק 
נמסרה  לא  )ז(;  עד  תקנה 6)ב(  ותחול  ירושה,  לענייני  הרשם 
הצוואה המקורית בתוך 45 ימים כאמור, דבר ההפקדה יימחק 
מהמרשם הארצי וקובץ המחשב המכיל את העתק הצוואה 

יימחק ממחשבי הרשם לענייני ירושה."
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