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חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק )נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה(, 
התש"ף-2020*

בחוקזה-1רהגדרות

"גוףציבורי"-גוףכמפורטלהלן,למעטביתדיןכהגדרתובחוקבתידיןמינהליים,
התשנ"ב-11992,המנויבטורג'לתוספתהראשונה:

משרדממשלתי,לרבותיחידותיוויחידותהסמךשלו; )1(

תאגידשהוקםבחוק; )2(

החברות בחוק כהגדרתן ממשלתית בת חברת או ממשלתית חברה )3(
הממשלתיות,התשל"ה-21975;

"הגורםהממונה"-כלאחדמאלה,לפיהעניין,המנוייםבטורד'לתוספתהראשונה:

לענייןשירותחיונישהואאחדמאלה-השרהמנוילצדו,לפיהעניין: )1(

שירותשאופןנתינתונקבעבחוק-השרהממונהעלביצועהחוק; )א(

שירותשנותןתאגידשהוקםבחוק-השרהממונהעלהחוקשמכוחו )ב(
הוקםהתאגיד;

שירותשנותנתחברהממשלתיתאוחברתבתממשלתית-השר )ג(
שנקבעכאחראילענייניהחברההממשלתיתאוהחברההאם;

לענייןשירותחיונישאופןנתינתונקבעבתקנותואינושירותמהשירותים )2(
המנוייםבפסקה)1(-השראוגורםאחרהמוסמךלהתקיןאתהתקנותהאמורות
אועובדהגוףהציבוריבעלתפקידבכירבוהקשורלמתןהשירות,שכלאחד

מהםקבעכגורםממונהלענייןזה;

"הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה"-הכרזהעלמצבחירוםלפיסעיף2לחוק
סמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונה;

"הוועדה"-ועדתהמדעוהטכנולוגיהשלהכנסת,ואםלאהוקמה-ועדהשלהכנסת
שוועדתהכנסתקבעהלענייןזה;

מיוחדות סמכויות חוק - הקורונה" נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות "חוק
להתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-32020;

"שירותחיוני"-שירותהמנויבטורא'לתוספתהראשונהשנועדלהבטיחאתביטחונו
התעסוקתיוהכלכלישלאדםוכןאתבריאותו,רווחתווזכויותהיסודשלו,הניתן
לפיחיקוקבידיגוףציבוריהמנויבטורב'לאותהתוספת,למעטשירותהניתןעל

ידיערכאהשיפוטיתאוהכרוךבהפעלתסמכותמעיןשיפוטית;

"שירותמרחוק"-שירותחיוניהניתןמרחוק,שלאפניםאלפנים,ובכללזהשירות
הניתןבאופןמקווןאובאמצעותטלפון,דואר,דואראלקטרוני,פקסימיליהאו

אמצעידיגיטליאחרר

תנאיםלמתן
שירותחיוני

כשירותמרחוק

נקבעובחיקוקהוראותלענייןאופןמתןשירותחיונימסויםשתכליתןהיא)א(2ר )1(
אחתאויותרמהתכליותהמפורטותבתוספתהשנייה,ושוכנעהגורםהממונהכי
בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהלאניתןלתתאת

2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק )19באוגוסט התקבלבכנסתביוםכ"טבאבהתש"ף *
הממשלה-1343,מיוםכ"חבתמוזהתש"ף)20ביולי2020(,עמ'476ר

ס"חהתשנ"ב,עמ'90ר 1

ס"חהתשל"ה,עמ'132ר 2

ס"חהתש"ף,עמ'266ר 3
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השירותלפיאותןהוראותאושהשירותאינונגישלציבורבמידהמספקתבשל
מצבהחירום,רשאיהואלקבועכיעלאףהאמורבאותוחיקוקיוכלהגוףהציבורי

לתתאתהשירותכשירותמרחוקבהתאםלהוראותשיקבעהגורםהממונהר

לאיקבעהגורםהממונההוראותלפיפסקה)1(אלאאםכןשוכנעכיאין )2(
במתןהשירותמרחוקלפיאותןהוראותכדילפגועבתכליתהעומדתבבסיס
אופןמתןהשירותהחיונילפיהחיקוקשמכוחוהואניתן,ובכללזההשפעת
מסמכים מהימנות שלישי, צד הסתמכות על היתר בין מרחוק השירות מתן
והשפעהעלדיניהראיות,ולאחרהליךמתועדשלניהולסיכוניםשבושקלאת
החשיבותשבמתןהשירותואתהסיכוניםהכרוכיםבנתינתומרחוקונקטאמצעים
להקטנתם,ובכללזהאמצעיםהקשוריםלהגנתסייבר,הזדהותבטוחהואבטחת

המידער

בהחלטתועלמתןשירותחיונימרחוקלפיהוראותסעיףקטן)א(רשאיהגורם )ב(
הממונהלסטותמהדרישותהקבועותבחיקוקלענייןנוכחותפיזיתשלאדם,הזדהותשל
אדם,בחינתמהימנותשלמסמךהנדרשלצורךמתןהשירות,העדהעלהסכמהבאופן
מסוים,חתימהאוהמצאהבדרךמסוימת,והכולבכפוףלווידואקיומןשלהתכליות

המנויותבתוספתהשנייהר

מתןשירותחיוניכשירותמרחוקאיןבוכדילבואבמקוםמתןהשירותבדרך )ג(
הקבועהבחוקאובתקנות,אלאנוסףעליו,אלאאםכןההגבלותשהוטלוכדילמנועאו

לצמצםאתהתפשטותנגיףהקורונהאינןמאפשרותאתמתןהשירותבדרךהאמורהר

נקבעוההוראותלענייןאופןמתןשירותחיונימסויםכאמורבסעיףקטן)א(,הן )ד(
בחוקוהןבתקנות,והגורםהממונההמנויבטורג'לתוספתהראשונהלצדאותושירות
חיוניאינוהגורםהמוסמךלהתקיןאתהתקנות,לאיקבעאותוגורםממונההוראות

לענייןאופןמתןהשירותמרחוקלפיסעיףקטן)א(בשינוימהוראותהחוקר

בקביעתההוראותלענייןאופןמתןהשירותמרחוקלפיסעיףקטן)א(יתחשב )ה(
הגורםהממונה,ביןהשאר,במאפייניםהייחודיםשלקבוצתמקבליהשירותויבטיח

כי-

יינתןמענההולםלמקבליהשירותהחיונישעשוילהיותלהםקושילעשות )1(
שימושבשירותמרחוקוכןלאנשיםעםמוגבלות,לפיסוגהמוגבלות,לרבות

ביצועהתאמותבמתןהשירות;

יינקטואמצעיםהולמיםלשםהגנתהפרטיות,הגנתהסייבר,הזדהותבטוחה )2(
ואבטחתהמידע,לרבותאםמתןהשירותמרחוקהביאליצירתםשלמאגרימידע,
פיקוחוהגנהעלהנתוניםשבהם,ואמצעיםלשםמניעתשימושבלתימורשה
במידעאודליפתו,בהתאםלסיכוןלשימושאולדליפהכאמורהכרוךבמתן

השירותר

הוראותלפיסעיףקטן)א(יעמדובתוקפןבתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצב )ו(
חירוםבשלנגיףהקורונהאובתקופתתוקפושלחוקזהכאמורבסעיף11,לפיהמוקדםר

פרסוםומענה
לפניותהציבור

הוראותהגורםהממונהלענייןאופןמתןהשירותמרחוקלפיסעיף2יפורסמו3ר )א(
ברשומותוכןבמקוםשנקבעבטורה'לתוספתהראשונה,באופןנגיששיאפשראת

איתורןבקלותושיהיהנגישלאנשיםעםמוגבלות,לפיסוגהמוגבלותר

בפרסוםכאמורבסעיףקטן)א(יצוינודרכיפנייהלפניותהציבורבכלהנוגעלאופן )ב(
מתןהשירותמרחוקר

השירותלפיאותןהוראותאושהשירותאינונגישלציבורבמידהמספקתבשל
מצבהחירום,רשאיהואלקבועכיעלאףהאמורבאותוחיקוקיוכלהגוףהציבורי

לתתאתהשירותכשירותמרחוקבהתאםלהוראותשיקבעהגורםהממונהר

לאיקבעהגורםהממונההוראותלפיפסקה)1(אלאאםכןשוכנעכיאין )2(
במתןהשירותמרחוקלפיאותןהוראותכדילפגועבתכליתהעומדתבבסיס
אופןמתןהשירותהחיונילפיהחיקוקשמכוחוהואניתן,ובכללזההשפעת
מסמכים מהימנות שלישי, צד הסתמכות על היתר בין מרחוק השירות מתן
והשפעהעלדיניהראיות,ולאחרהליךמתועדשלניהולסיכוניםשבושקלאת
החשיבותשבמתןהשירותואתהסיכוניםהכרוכיםבנתינתומרחוקונקטאמצעים
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בהחלטתועלמתןשירותחיונימרחוקלפיהוראותסעיףקטן)א(רשאיהגורם )ב(
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עלהחלטתגורםממונהלפיחוקזהניתןלעתוראולערערלערכאההמוסמכתלפי4רביקורתשיפוטית
החיקוקשבונקבעוהוראותלענייןאופןמתןהשירותהחיוני;בדונהבהחלטהכאמור

תקייםהערכאההמוסמכתביקורתשיפוטיתעלההחלטהר

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמההוראותלפיחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-41981ר5רשמירתדינים

כלשרשהואהגורםהממונהלענייןשירותחיונימסוים,רשאי,בצו,באישור6רשינויהתוספות )א(
הוועדה,לשנותאתהתוספתהראשונהלגביאותושירותחיוניר

שרהמשפטים,באישורהוועדה,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייהר )ב(

שרהמשפטיםממונהעלביצועחוקזהר7רביצוע

תיקוןחוק
ההוצאהלפועל-

מס'67-הוראת
שעה

בתקופהשמיוםט"ובתמוזהתש"ף)7ביולי2020()להלן-המועדהקובע(עדתום8ר )א(
שישהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזה)להלן-התקופההקובעת(,יקראואתחוק
ההוצאהלפועל,התשכ"ז-51967,כךשבסעיף66א1)א(,ברישה,המילים"שניתןלבצע

בועסקאותכנגדיתרתזכותבלבד"-לאייקראור

שרהמשפטים,באישורהוועדה,רשאי,בצו,להאריךאתהתקופההאמורהבסעיף )ב(
קטן)א(בשלושהחודשיםנוספיםר

תיקוןחוקכרטיסי
חיוב-מס'8-

הוראתשעה

בתקופהשמהמועדהקובעעדיוםתחילתושלחוקשירותיתשלום,התשע"ט-9,62019ר
כאמורבסעיף77)א(לאותוחוק,לפיהקצרהמהן,יקראואתחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-

71986,כך:

במקוםסעיף2יקראו: )1(

"חוזהכרטיסחיוב
וחידושו

מנפיקיקבלאתהסכמתוהמפורשתשלהלקוחלכריתת2ר )א(
חוזהלשימושבכרטיסחיוב)להלן-חוזהכרטיסחיוב(ויתעד

אותהר

ללקוח המנפיק ייתן חיוב כרטיס חוזה כריתת לפני )ב(
הזדמנותסבירהלעייןבחוזה;בסמוךלאחרכריתתהחוזה
ימסורהמנפיקללקוחעותקמהחוזהשנכרתעמווכןעותק

מתיעודהסכמתולפיסעיףקטן)א(ר

חוזהכרטיסחיובשלאהתקיימולגביוהתנאיםשבסעיף )ג(
קטן)א(או)ב(-בטלר

מנפיקלאיחייבלקוחבתשלוםבעדעסקהשנעשתה )ד(
הסכמתו את נתן לא הלקוח אם חיוב, כרטיס באמצעות

לכריתתחוזהכרטיסהחיובלפיהוראותסעיףקטן)א(ר

נקבעבחוזהכרטיסחיובכיבתוםתקופתוהואיהיה )ה(
ניתןלחידושבלאצורךבהסכמתהלקוח,ובתוםתקופתומסר
המנפיקללקוחכרטיסחיובחדשבלאשניתנההסכמהכאמור,

יראוכאילוחודשהחוזההקודםבאותםתנאיםר";

בסעיף15- )2(

בכותרתהשוליים,במקום"הפצת"יקראו"חיוב"; )א(

ס"חהתשמ"א,עמ'128ר 4

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התש"ף,עמ'334ר 5

ס"חהתשע"ט,עמ'201ר 6

ס"חהתשמ"ו,עמ'187;התשע"ט,עמ'220ר 7
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בסעיףקטן)א(,במקוםהקטעהחלבמילים"מנפיקלאימסור"עדהמילים )ב(
"עשהכןהמנפיק"יקראו"מנפיקשחייבלקוחבתשלוםבעדעסקהשנעשתה

באמצעותכרטיסחיוב,בלאהסכמתושלהלקוח,בניגודלהוראותסעיף2)ד(";

בסעיףקטן)ג(,במקום"בסעיף2)ב("יקראו"בסעיף2)ה("ר )ג(

תיקוןחוקהכללת
אמצעיזיהוי

ביומטרייםונתוני
זיהויביומטריים

במסמכיזיהוי
ובמאגרמידע-
מס'2-הוראת

שעה

בתקופההקובעתיקראואתחוקהכללתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטריים10ר
במסמכיזיהויובמאגרמידע,התש"ע-82009,כךשבסעיף6)ד1(-

)1(,אחרי"ועדתהכנסתהמשותפת"יקראו"ואםלאהוקמוהוועדות בפסקה )1(
המרכיבותאותה-ועדהשלהכנסתכפישוועדתהכנסתקבעהלענייןזה";

בפסקה)2(,אחרי"בוועדתהכנסתהמשותפת"יבוא"אובוועדהאחרתכאמור )2(
בפסקה)1("ר

חוקזה,למעטסעיפים8עד10,יעמודבתוקפועדתוםתקופתתוקפושלחוקסמכויות11רתוקף
מיוחדותבשלנגיףהקורונהר

שרהמשפטיםידווחלוועדה,בתוםשמונהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזה,על12רדיווחלכנסת
יישומו,ובכללזהעלהשירותיםהחיונייםשניתנומרחוקואופןנתינתםר

תוספת ראשונה
)ההגדרות"גוףציבורי","הגורםהממונה"ו"שירותחיוני"שבסעיף1וסעיף3(

טורא'
השירותהחיוני

טורב'
החיקוקשלפיו
ניתןשירותחיוני

טורג'
הגוףהציבורי
נותןהשירות

החיוני

טורד'
הגורםהממונה

לקביעתהוראות
לענייןמתןשירות

מרחוק

טורה'
מקוםפרסום

ההוראותלעניין
שירותמרחוק

בקשהלרישום1ר
אגודה

שיתופית

סעיף8
לפקודת

האגודות
השיתופיות9

רשם
האגודות

השיתופיות

שרהכלכלה
והתעשייה

אתרהאינטרנט
שלמשרד

הכלכלה
והתעשייה-

רשםהאגודות
השיתופיות

)להלן-אתר
האינטרנטשל

רשםהאגודות
השיתופיות(

בקשהלרישום2ר
אגודה

שיתופית

תקנה1
לתקנות

האגודות
השיתופיות

)ייסוד(,
התשל"ו-

101976)להלן
-תקנות

הייסוד(

רשם
האגודות

השיתופיות

רשםהאגודות
השיתופיות

אתר
האינטרנטשל

רשםהאגודות
השיתופיות

בסעיףקטן)א(,במקוםהקטעהחלבמילים"מנפיקלאימסור"עדהמילים )ב(
"עשהכןהמנפיק"יקראו"מנפיקשחייבלקוחבתשלוםבעדעסקהשנעשתה

באמצעותכרטיסחיוב,בלאהסכמתושלהלקוח,בניגודלהוראותסעיף2)ד(";

בסעיףקטן)ג(,במקום"בסעיף2)ב("יקראו"בסעיף2)ה("ר )ג(

בתקופההקובעתיקראואתחוקהכללתאמצעיזיהויביומטרייםונתוניזיהויביומטריים10ר
במסמכיזיהויובמאגרמידע,התש"ע-82009,כךשבסעיף6)ד1(-

תיקוןחוקהכללת
אמצעיזיהוי

ביומטרייםונתוני
זיהויביומטריים

במסמכיזיהוי
ובמאגרמידע-
מס'2-הוראת

שעה

)1(,אחרי"ועדתהכנסתהמשותפת"יקראו"ואםלאהוקמוהוועדות בפסקה )1(
המרכיבותאותה-ועדהשלהכנסתכפישוועדתהכנסתקבעהלענייןזה";

בפסקה)2(,אחרי"בוועדתהכנסתהמשותפת"יבוא"אובוועדהאחרתכאמור )2(
בפסקה)1("ר

חוקזה,למעטסעיפים8עד10,יעמודבתוקפועדתוםתקופתתוקפושלחוקסמכויות11ר
מיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונהר

תוקף

שרהמשפטיםידווחלוועדה,בתוםשמונהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזה,על12ר
יישומו,ובכללזהעלהשירותיםהחיונייםשניתנומרחוקואופןנתינתםר

דיווחלכנסת

תוספת ראשונה
)ההגדרות"גוףציבורי","הגורםהממונה"ו"שירותחיוני"שבסעיף1וסעיף3(

טורא'
השירותהחיוני

טורב'
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טורד'
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מרחוק

טורה'
מקוםפרסום

ההוראותלעניין
שירותמרחוק

בקשהלרישום1ר
אגודה

שיתופית

סעיף8
לפקודת

האגודות
השיתופיות9

רשם
האגודות

השיתופיות

שרהכלכלה
והתעשייה

אתרהאינטרנט
שלמשרד

הכלכלה
והתעשייה-

רשםהאגודות
השיתופיות

)להלן-אתר
האינטרנטשל

רשםהאגודות
השיתופיות(

בקשהלרישום2ר
אגודה

שיתופית

תקנה1
לתקנות

האגודות
השיתופיות

)ייסוד(,
התשל"ו-

101976)להלן
-תקנות

הייסוד(

רשם
האגודות

השיתופיות

רשםהאגודות
השיתופיות

אתר
האינטרנטשל

רשםהאגודות
השיתופיות

ס"חהתש"ע,עמ'256;התשע"ז,עמ'434ר 8

חוקיא"י,עמ')ע(336,)א(360ר 9

ק"תהתשל"ו,עמ'974ר 10
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טורא'
השירותהחיוני

טורב'
החיקוקשלפיו
ניתןשירותחיוני

טורג'
הגוףהציבורי
נותןהשירות

החיוני

טורד'
הגורםהממונה

לקביעתהוראות
לענייןמתןשירות

מרחוק

טורה'
מקוםפרסום

ההוראותלעניין
שירותמרחוק

רישום3ר
תיקוןתקנון

שלאגודה
שיתופית

סעיף12
לפקודת

האגודות
השיתופיות

רשםהאגודות
השיתופיות

שרהכלכלה
והתעשייה

אתרהאינטרנט
שלרשם
האגודות

השיתופיות

רישום4ר
תיקוןתקנון

שלאגודה
שיתופית

תקנה7)ד(
לתקנות
הייסוד

רשםהאגודות
השיתופיות

רשםהאגודות
השיתופיות

אתרהאינטרנט
שלרשם
האגודות

השיתופיות

רישוםשעבוד5ר
שלאגודה

שיתופית
וסמכויות

נלוות

סעיף28
לפקודת

האגודות
השיתופיות

רשםהאגודות
השיתופיות

שרהכלכלה
והתעשייה

אתרהאינטרנט
שלרשם
האגודות

השיתופיות

אימות6ר
מסמכים

והגשתבקשה
מקוונת,דוח
מקווןומסמך

מקוון

תקנות16
ו–16א)ד(
לתקנות
החברות
)דיווח,

פרטירישום
וטפסים(,
התש"ס-

111999

רשם
החברות

רשם
החברות

אתרהאינטרנט
שלרשות

התאגידים-
רשםהחברות

תקנה8רישוםמשכון7ר
לתקנות

המשכון)סדרי
רישוםועיון(,

התשנ"ד-
121994

רשם
המשכונות

רשם
המשכונות

אתרהאינטרנט
שלרשות

התאגידים-
רשם

המשכונות

הגשתבקשה8ר
לרישום
מפלגה

והתנגדות
לרישום
מפלגה

תקנות1
ו–5לתקנות

המפלגות
)רישוםודיווח(,

התשנ"ג-
131993

רשם
המפלגות

רשם
המפלגות

אתרהאינטרנט
שלרשות

התאגידים-
רשם

המפלגות

ק"תהתש"ס,עמ'166ר 11

ק"תהתשנ"ד,עמ'734ר 12

ק"תהתשנ"ג,עמ'722ר 13
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טורא'
השירותהחיוני

טורב'
החיקוקשלפיו
ניתןשירותחיוני

טורג'
הגוףהציבורי
נותןהשירות

החיוני

טורד'
הגורםהממונה

לקביעתהוראות
לענייןמתןשירות

מרחוק

טורה'
מקוםפרסום

ההוראותלעניין
שירותמרחוק

הפקדתייפוי9ר
כוחמתמשך,

ובכללזה
ייפויכוח

רפואיוהפקדת
הנחיות

מקדימות
לצורךמינוי

אפוטרופוס

סעיף32יז
לחוקהכשרות

המשפטית
והאפוטרופסות,

התשכ"ב-
141962)להלן-

חוקהכשרות
המשפטית(,
לרבותכפי

שהוחלבסעיף
35אלאותוחוק

האפוטרופוס
הכללי

אתרשרהמשפטים
האינטרנטשל

האפוטרופוס
הכללי,

הממונהעל
הליכיחדלות

פירעוןוהרשם
לענייניירושה

הפקדתייפוי10ר
כוחמתמשך,

הנחיות
מקדימות

לאפוטרופוס
ומסמךהבעת

רצון

תקנה6לתקנות
הכשרות

המשפטית
והאפוטרופסות

)ייפויכוח
מתמשך,
הנחיות

מקדימות
לאפוטרופוס

ומסמךהבעת
רצון(,התשע"ז-

152017)להלן
-תקנותייפוי

כוחמתמשך(

האפוטרופוס
הכללי

האפוטרופוס
הכללי

אתר
האינטרנטשל

האפוטרופוס
הכללי,הממונה

עלהליכי
חדלותפירעון

והרשםלענייני
ירושה

הפקדתייפוי11ר
כוחרפואי

שנערךבפני
בעלמקצוע

תקנה7
לתקנותייפוי

כוחמתמשך

האפוטרופוס
הכללי

האפוטרופוס
הכללי

אתר
האינטרנטשל

האפוטרופוס
הכללי,הממונה

עלהליכי
חדלותפירעון

והרשםלענייני
ירושה

קבלתמידע12ר
עלייפוי

כוחמתמשך,
הנחיות

מקדימות
לאפוטרופוס

ומסמךהבעת
רצון

תקנות13עד
16לתקנות

ייפויכוח
מתמשך

האפוטרופוס
הכללי

האפוטרופוס
הכללי

אתר
האינטרנטשל

האפוטרופוס
הכללי,

הממונהעל
הליכיחדלות

פירעוןוהרשם
לענייניירושה

טורא'
השירותהחיוני

טורב'
החיקוקשלפיו
ניתןשירותחיוני

טורג'
הגוףהציבורי
נותןהשירות

החיוני

טורד'
הגורםהממונה

לקביעתהוראות
לענייןמתןשירות

מרחוק

טורה'
מקוםפרסום

ההוראותלעניין
שירותמרחוק

הפקדתייפוי9ר
כוחמתמשך,

ובכללזה
ייפויכוח

רפואיוהפקדת
הנחיות

מקדימות
לצורךמינוי

אפוטרופוס

סעיף32יז
לחוקהכשרות

המשפטית
והאפוטרופסות,

התשכ"ב-
141962)להלן-

חוקהכשרות
המשפטית(,
לרבותכפי

שהוחלבסעיף
35אלאותוחוק

האפוטרופוס
הכללי

אתרשרהמשפטים
האינטרנטשל

האפוטרופוס
הכללי,

הממונהעל
הליכיחדלות

פירעוןוהרשם
לענייניירושה

הפקדתייפוי10ר
כוחמתמשך,

הנחיות
מקדימות

לאפוטרופוס
ומסמךהבעת

רצון

תקנה6לתקנות
הכשרות

המשפטית
והאפוטרופסות

)ייפויכוח
מתמשך,
הנחיות

מקדימות
לאפוטרופוס

ומסמךהבעת
רצון(,התשע"ז-

152017)להלן
-תקנותייפוי

כוחמתמשך(

האפוטרופוס
הכללי

האפוטרופוס
הכללי

אתר
האינטרנטשל

האפוטרופוס
הכללי,הממונה

עלהליכי
חדלותפירעון

והרשםלענייני
ירושה

הפקדתייפוי11ר
כוחרפואי

שנערךבפני
בעלמקצוע

תקנה7
לתקנותייפוי

כוחמתמשך

האפוטרופוס
הכללי

האפוטרופוס
הכללי

אתר
האינטרנטשל

האפוטרופוס
הכללי,הממונה

עלהליכי
חדלותפירעון

והרשםלענייני
ירושה

קבלתמידע12ר
עלייפוי

כוחמתמשך,
הנחיות

מקדימות
לאפוטרופוס

ומסמךהבעת
רצון

תקנות13עד
16לתקנות

ייפויכוח
מתמשך

האפוטרופוס
הכללי

האפוטרופוס
הכללי

אתר
האינטרנטשל

האפוטרופוס
הכללי,

הממונהעל
הליכיחדלות

פירעוןוהרשם
לענייניירושה

ס"חהתשכ"ב,עמ'120ר 14

ק"תהתשע"ז,עמ'968ר 15
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ביטולרישום55ר
בידיהצדדים

תקנה71
לתקנות

המקרקעין

מפקחעל
רישום

מקרקעין
אורשם

המקרקעין

הממונהעל
המרשם

אתרהאינטרנט
שלהרשות

לרישום
והסדרזכויות

במקרקעין

עיוןבאוסף56ר
תעודות

וקבלתעותקים
מאושרים

תקנה93
לתקנות

המקרקעין

רשם
המקרקעין

הממונהעל
המרשם

אתרהאינטרנט
שלהרשות

לרישום
והסדרזכויות

במקרקעין

הודעהעל57ר
קריאתלוח

זכויותאולוח
חלוקה,הגשת

הודעתתביעה
והודעהשבעל

פה

תקנות12,9
ו–13לתקנות
הסדרזכויות

במקרקעין
)הליכיהסדר

וסדרי–דין(,
התשל"ג-

261972

הממונהעלפקידההסדר
המרשם

אתרהאינטרנט
שלהרשות

לרישום
והסדרזכויות

במקרקעין

טורא'
השירותהחיוני

טורב'
החיקוקשלפיו
ניתןשירותחיוני

טורג'
הגוףהציבורי
נותןהשירות

החיוני

טורד'
הגורםהממונה

לקביעתהוראות
לענייןמתןשירות

מרחוק

טורה'
מקוםפרסום

ההוראותלעניין
שירותמרחוק

בקשהלרישום52ר
ראשון,בקשה

לחידוש
רישום,בקשה

לתיקוןשטח
אוגבולות

והגשת
התנגדות

תקנות43
עד45ו–47

לתקנות
המקרקעין

המפקח
עלרישום

מקרקעין

הממונהעל
המרשם

אתרהאינטרנט
שלהרשות

לרישום
והסדרזכויות

במקרקעין

הגשתבקשה53ר
לרישוםבית

בפנקסהבתים
המשותפים,

תיקוןצו
רישום,ביטול

הרישום
ורישוםתקנון

לביתמשותף

תקנות54,
58עד60

ו–84לתקנות
המקרקעין

המפקח
עלרישום

מקרקעין

הממונהעל
המרשם

אתרהאינטרנט
שלהרשות

לרישום
והסדרזכויות

במקרקעין

רישוםפעולת54ר
תכנוןורישום
חלוקהחדשה

תקנות65
ו–66לתקנות

המקרקעין

רשם
המקרקעין

הממונהעל
המרשם

אתרהאינטרנט
שלהרשות

לרישום
והסדרזכויות

במקרקעין

ביטולרישום55ר
בידיהצדדים

תקנה71
לתקנות

המקרקעין

המפקח
עלרישום

מקרקעין
אורשם

המקרקעין

הממונהעל
המרשם

אתרהאינטרנט
שלהרשות

לרישום
והסדרזכויות

במקרקעין

עיוןבאוסף56ר
תעודות

וקבלתעותקים
מאושרים

תקנה93
לתקנות

המקרקעין

רשם
המקרקעין

הממונהעל
המרשם

אתרהאינטרנט
שלהרשות

לרישום
והסדרזכויות

במקרקעין

הודעהעל57ר
קריאתלוח

זכויותאולוח
חלוקה,הגשת

הודעתתביעה
והודעהשבעל

פה

תקנות12,9
ו–13לתקנות
הסדרזכויות

במקרקעין
)הליכיהסדר

וסדרידין(,
התשל"ג-

261972

הממונהעלפקידההסדר
המרשם

אתרהאינטרנט
שלהרשות

לרישום
והסדרזכויות

במקרקעין
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טורא'
השירותהחיוני

טורב'
החיקוקשלפיו
ניתןשירותחיוני

טורג'
הגוףהציבורי
נותןהשירות

החיוני

טורד'
הגורםהממונה

לקביעתהוראות
לענייןמתןשירות

מרחוק

טורה'
מקוםפרסום

ההוראותלעניין
שירותמרחוק

תקנות1בקשהלרישיון58ר
ו–2לתקנות
הפיקוחעל

בתי–ספר
)בקשה

לרישיון(,
התש"ל-271970

המנהלהכללי
שלמשרד

החינוך

מנהלמינהל
רישוי,בקרה

ואכיפה
במשרדהחינוך

אתרהאינטרנט
שלמשרד

החינוך

תקנות2)א(ו–)ב(בקשהלרישיון59ר
ו–3לתקנות

מוסדותחינוך
תרבותיים

ייחודיים
)בקשה

לרישיון(,
התשס"ט-

282009

המנהלהכללי
שלמשרד

החינוך

מנהלמינהל
רישוי,בקרה

ואכיפה
במשרדהחינוך

אתרהאינטרנט
שלמשרד

החינוך

תקנה2בקשהלהכרה60ר
לתקנות

מוסדותחינוך
תרבותיים

ייחודיים
)הכרהבמוסד

חינוךחרדי(,
התשס"ט-

292009

מנהלמינהלשרהחינוך
רישוי,בקרה

ואכיפה
במשרדהחינוך

אתרהאינטרנט
שלמשרד

החינוך

ערעורשל61ר
הוריםעל

החלטה
בבקשת
העברה

תקנה11
לתקנותחינוך

ממלכתי
)העברה(,
התשי"ט-

301959

מנהלהמחוז
אוהמנהל
הכללישל

משרדהחינוך

מנהלת
המינהל
הפדגוגי

אתרהאינטרנט
שלמשרד

החינוך

הגשתבקשה62ר
להכרזה
ובקשה

לתמיכת
המדינה

תקנות2ו–8
לתקנותחינוך

ממלכתי
)מוסדות
מוכרים(,
התשי"ד-

311953

מנהלמינהלמשרדהחינוך
רישוי,בקרה

ואכיפה
במשרדהחינוך

אתרהאינטרנט
שלמשרד

החינוך
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ק"תהתשס"ט,עמ'1253ר 29

ק"תהתשי"ט,עמ'1169ר 30

ק"תהתשי"ד,עמ'104ר 31

ספרהחוקים2844,ל'באבהתש"ף,2020ר8ר20



417 ספרהחוקים2844,ל'באבהתש"ף,2020ר8ר20

תוספת שנייה
)סעיף2(

התכליות שבבסיס אופן מתן שירות חיוני 

גמירתדעתשלאדם; )1(

אימותזהותשלאדם; )2(

מהימנותשלתהליךמתןהשירות; )3(

מהימנותשלמידעהעובראגבמתןהשירותר )4(

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ר ו נק ס ני  י ב א
שרהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

תוספת שנייה
)סעיף2(

התכליות שבבסיס אופן מתן שירות חיוני 

גמירתדעתשלאדם; )1(

אימותזהותשלאדם; )2(

מהימנותשלתהליךמתןהשירות; )3(

מהימנותשלמידעהעובראגבמתןהשירותר )4(

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ר ו נק ס ני  י ב א
שרהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

ספרהחוקים2844,ל'באבהתש"ף,2020ר8ר20





סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי   ISSN 0334-3030  המחיר10ר8שקליםחדשים




