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תקנות לביצוע אמנת האג )ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים( )תיקון(, 
התש״ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 59 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-11998, לפי 
סעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ולפי סעיף 59 לפקודת הראיות 
]נוסח חדש[, התשל"א-31971, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה:

ציבוריים(,  חוץ  מסמכי  אימות  )ביטול  האג  אמנת  לביצוע  לתקנות   5 בתקנה   .1
התשל״ז-41977 )להלן - התקנה העיקרית(,אחרי תקנת משנה )א( יבוא:

")א1( נוסף על האמור בתקנת משנה )א(, רשות מוסמכת בישראל להוציא תעודות 
המשפטים  ששר  מדינה  עובד  או  הממשלה  ממשרדי  משרד  כל  תהיה  האמנה  לפי 
הסמיך אותם לעניין זה לאחר שנוכח כי יש להם היכולות הנדרשות לכך; הודעה על 

הסמכה כאמור תפורסם ברשומות."

י"ג באלול התש"ף )2 בספטמבר 2020(
)חמ 3-666-ת1(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )ייפוי כוח מתמשך, הנחיות 
מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון( )תיקון(, התש"ף-2020

והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  לחוק  ו־83  32יז  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ב-11962, אני מתקין תקנות אלה:

מקדימות  הנחיות  מתמשך,  כוח  )ייפוי  והאפוטרופסות  המשפטית  הכשרות  בתקנות   .1
העיקריות(,   התקנות   - )להלן  התשע"ז-22017  רצון(,  הבעת  ומסמך  לאפוטרופוס 

בתקנה 1 - 

ההגדרה "אמצעי זיהוי ממוחשב" - תימחק;  )1(

אחרי ההגדרה "אדם מיודע" יבוא:   )2(

""באופן מקוון" - באמצעות מערכת ממוחשבת שמפעיל האפוטרופוס הכללי או מי 
מטעמו המאפשרת ביצוע פעולות מקוונות בעניין ייפוי כוח מתמשך, הנחיות 

מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון;";

בהגדרה "בעל מקצוע", בתחילתה יבוא "עורך דין או בעל מקצוע";  )3(

ההגדרה "מערכת ממוחשבת" - תימחק.   )4(

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -  .2
 

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 1

ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.  1

ק"ת התשע"ז, עמ' 968.  2

ס"ח התשנ"ח, עמ' 356.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.  3

ק"ת התשל"ז, עמ' 1940; התשע"ט, עמ' 1967.  4

תיקון תקנה 2
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בתקנת משנה )א(, המילים "באמצעות המערכת הממוחשבת" - יימחקו;   )1(

תקנת משנה )ב( - בטלה.  )2(

במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:   .3

"עריכת ייפוי כוח 
רפואי

על אף האמור בתקנה 2, ייפוי כוח רפואי שנחתם בפני בעל   .3
מקצוע, יכול שייערך לפי טופס ד' שבתוספת."

אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:   .4

3א.  )א( עורך דין שבפניו נערך ייפוי כוח מתמשך ישמור את "שמירת מסמכים
המסמך כמפורט להלן:

העותק המקורי המקוון החתום בידי עורך הדין    )1(
בחתימה אלקטרונית - לתקופה של שבע שנים לפחות 

לאחר מועד פקיעתו או ביטולו של המסמך;

הממנה,  של  בחתימתם  שנחתם  הנייר  מסמך    )2(
שנים  שבע  של  לתקופה   - הדין  ועורך  הכוח  מיופה 
לפחות לאחר מועד כניסתו של ייפוי הכוח המתמשך 
לתוקף או מועד פקיעתו או ביטולו, לפי המוקדם מבין 

המועדים.

מקדימות  הנחיות  מסמך  נערך  שבפניו  דין  )ב( עורך 
לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון ישמור את העותק המקורי 
המקוון החתום בידי עורך הדין בחתימה אלקטרונית ואת 
ועורך  המסמך  עורך  של  בחתימתם  שנחתם  הנייר  מסמך 

הדין שבע שנים לפחות לאחר מועד פקיעתו או ביטולו. 

שערך  לחוק,  32טו)א(  בסעיף  כהגדרתו  מקצוע  )ג( בעל   
ייפוי כוח רפואי לפי תקנה 3, ישמור העתק של ייפוי הכוח 
ברשומה הרפואית או הסוציאלית של הממנה, לפי העניין."

בתקנה 4)ב()8( לתקנות העיקריות, המילים "מועד מיועד או" - יימחקו.  .5
בתקנה 6 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )א( יבוא:  .6

באחת  תיעשה  לאפוטרופוס  מקדימות  הנחיות  או  מתמשך  כוח  ייפוי  הפקדת  ")א( 
הדרכים האלה:

ההנחיות  או  המתמשך  הכוח  ייפוי  נחתמו  שבפניו  הדין  עורך  ידי  על   )1(
המקורי  העותק  בהפקדת  מקוון,  באופן  העניין,  לפי  לאפוטרופוס,  המקדימות 

המקוון של המסמך החתום בידי עורך הדין בחתימה אלקטרונית;

העניין,  לפי  לאפוטרופוס,  המקדימות  ההנחיות  עורך  או  הממנה  ידי  על   )2(
בהפקדת העותק המקורי המקוון של המסמך החתום בידי עורך הדין בחתימה 

אלקטרונית, באחת הדרכים האלה: 

)א( באופן מקוון לאחר שהזדהה;

)ב( בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי לאחר שהזדהה."

החלפת תקנה 3

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 6

הוספת תקנה 3א
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במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:  .7

"הפקדת ייפוי כוח 
רפואי שנערך בפני 

בעל מקצוע

הפקדת ייפוי כוח רפואי שנערך בפני בעל מקצוע על גבי   .7
הדרכים  באחת  הממנה  בידי  תיעשה  שבתוספת  ד'  טופס 

האלה:

סרוק  העתק  בהפקדת  שהזדהה,  לאחר  מקוון  )1( באופן 
של ייפוי הכוח;

לאחר  הכללי  האפוטרופוס  במשרדי  )2( בהתייצבות 
שהזדהה, בהפקדת עותק נייר מקורי של ייפוי הכוח חתום 

בחתימתם של הממנה, מיופה הכוח ובעל המקצוע."

תקנה 8 לתקנות העיקריות - בטלה.  .8
בתקנה 10)ג( לתקנות העיקריות -  .9

)1( במקום פסקה )1( יבוא: 

באופן מקוון לאחר שהזדהה;";  )1("

)2( בפסקה )2(, במקום "בהצגת פרטי זהותו ומסירת ההצהרה מטעמו" יבוא "לאחר 
שהזדהה". 

בתקנה 11)א( לתקנות העיקריות, במקום "בהצגת פרטי זהותו" יבוא "לאחר שהזדהה".   .10
בתקנה 13 לתקנות העיקריות, במקום "באמצעות המערכת הממוחשבת על ידי שימוש   .11
יבוא  זהותם"  פרטי  "ובהצגת  ובמקום  מקוון"  "באופן  יבוא  ממוחשב"  זיהוי   באמצעי 

"; קבלת מידע כאמור תהיה לאחר שהזדהה". 

בתקנה 14 לתקנות העיקריות, במקום "באמצעות המערכת הממוחשבת על ידי שימוש   .12
יבוא  זהותו"  פרטי  "ובהצגת  ובמקום  מקוון"  "באופן  יבוא  ממוחשב"  זיהוי   באמצעי 

"; קבלת מידע כאמור תהיה לאחר שהזדהה".

יבוא  הממוחשבת"  המערכת  "באמצעות  במקום  העיקריות,  לתקנות  15)א(  בתקנה   .13
"באופן מקוון" ובמקום "לאחר הצגת פרטי זהותו" יבוא "; הגשת בקשה כאמור תהיה 

לאחר שהזדהה". 

יבוא  הממוחשבת"  המערכת  "באמצעות  במקום  העיקריות,  לתקנות  16)א(  בתקנה   .14
"באופן מקוון". 

בכותרת לפרק ז' לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון".   .15
בתקנה 17 לתקנות העיקריות -  .16

)1( בכותרת השוליים, אחרי "הנחיות מקדימות" יבוא "לאפוטרופוס"; 

)2( בתקנת משנה )א(, אחרי "הנחיות מקדימות" יבוא "לאפוטרופוס";

)3( בתקנת משנה )ג(, במקום "באמצעות המערכת הממוחשבת על פי אמצעי זיהוי 
ממוחשב" יבוא "באופן מקוון" ובמקום "בהצגת פרטי זהותו של מוסר ההודעה" יבוא 

"; מסירת הודעה כאמור תהיה לאחר שמוסר ההודעה הזדהה". 

בתקנה 18)ב( לתקנות העיקריות -  .17

החלפת תקנה 7

ביטול תקנה 8

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 11

תיקון תקנה 13

תיקון תקנה 15

תיקון תקנה 16

תיקון כותרת פרק ז'

תיקון תקנה 17

תיקון תקנה 14

תיקון תקנה 18
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)1( ברישה, במקום "באמצעות המערכת הממוחשבת על פי אמצעי זיהוי ממוחשב" 
יבוא "באופן מקוון" ובמקום "בהצגת פרטי זהותו של מוסר ההודעה" יבוא "; מסירת 

הודעה כאמור תהיה לאחר שמוסר  ההודעה הזדהה";

כוח  ובייפוי  המסמך  עורך  או  "הממנה  יבוא  ושל"  "הממנה  במקום   ,)1( )2( בפסקה 
מתמשך גם של" ובסופה יבוא "לפי העניין".

בכותרת לפרק ח' לתקנות העיקריות, אחרי "הנחיות מקדימות" יבוא "לאפוטרופוס".   .18
בתקנה 19)ב()2( לתקנות העיקריות, אחרי "הנחיות מקדימות" יבוא "לאפוטרופוס".   .19

תחילתה של תקנה 6)א( לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 6 לתקנות אלה ותחילתה   .20
באדר  כ"ח  ביום   - אלה  לתקנות   7 בתקנה  כנוסחה  העיקריות  לתקנות   7 תקנה  של 

התש"ף )24 במרס 2020(.

י"ג באלול התש"ף )2 בספטמבר 2020(
)חמ 3-5444(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

צו המועצות המקומיות )אבן יהודה, תיקון(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )כו( יבוא:  .1
")כו( המועצה המקומית אבן יהודה.

תאריך הקמתה: ט"ו באייר התש"י )2 במאי 1950(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע -

הגושים 7938, 8013, 8014, 8015, 8018, 8019, 8021, 8024, 8025, 8026, 8950, 9125, 9126, 
9127, 9128, 9228 - בשלמותם;

גוש 7689 - חלקות 5, 6 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית אבן 
יהודה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ה' באב התש"ף 
)26 ביולי 2020(, ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה 

על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי המועצה המקומית אבן יהודה )להלן - המפה(;

גוש 7793 - פרט לחלק מחלקה 370 כמסומן במפה;

גוש 7794 - חלקות 26, 28, 30, 38, 40, 42 וחלק מחלקות 44, 45 כמסומן במפה;

גוש 7796 - חלק מחלקה 136 כמסומן במפה;

גוש 7936 - חלקות 18, 21 עד 32, 34 עד 36, 41 עד 51, 56, 57 וחלק מחלקות 20, 37 עד 
40, 52, 53 כמסומן במפה;

גוש 8016 - פרט לחלקה 228;

גוש 8017 - פרט לחלקות 18 עד 25, 28;

גוש 8022 - חלקות 1 עד 4, 7 עד 21, 23;

תיקון כותרת פרק ח'

תיקון תקנה 19

החלפת פרט )כו( 
בתוספת הראשונה

תחילה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

ק"ת התשי"א, עמ' 178; התש"ע, עמ' 944.  2
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גוש 8023 - פרט לחלקות 51, 52;

גוש 8965 - חלקות 48, 69 וחלק מחלקה 67 כמסומן במפה;

גוש 8966 - חלקות 97 עד 99;

גוש 8969 - חלק מחלקה 152 כמסומן במפה."

ה' באב התש"ף )26 ביולי 2020(

)חמ 3-269-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  
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