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 ניסן תשע"גבח'   רושלים,י                

 0956 סמרב 59

 עבור צווי ירושה וצווי קיום צוואהבאגרות נתונים על 

אגרות המוטלות על צווי ירושה וצווי עוסק ב, והוא מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת מאיר שטרית

בקשות המוגשות לרשם לענייני ירושה  עלהאגרות המשולמות סכומי קיום צוואה. התבקשנו לסקור את 

כן התבקשנו לבדוק כמה  הבקשות המוגשות לרשם מדי שנה בשנים האחרונות. כמומספר ואת 

יזבון של אותו נפטר. בקשות כאלה עבור עבמהבקשות הן בקשות חוזרות, כלומר כאלה המוגשות 

 אגרה. נוסף של מצריכות פעמים רבות תשלום 

 רקע .1

הזכויות והחובות שהיו לו בעת מותו נקראים "עיזבון". העיזבון אינו כולל  ,כלל רכושו של אדם, הנכסים

 1חברות בקרן פנסיה או בקופת תגמולים. או כספים שמגיעים לאדם לאחר מותו מכוח חוזה ביטוח

אדם  5901.2-תשכ"הה ,חוק הירושהלפי בון של אדם עובר עם מותו ליורשיו. חלוקת הירושה נעשית עיז

ירושתו מועברת לאפוטרופוס הכללי. אם יש יורשים  –שנפטר בלא שהשאיר אחריו צוואה ובלא יורשים 

הותיר לקיים ירושה של נפטר שלא כדי הוראות החוק. לפי הירושה מחולקת לקרוביו של הנפטר  –

צוואה יש להוציא צו ירושה. אם הנפטר הותיר אחריו צוואה יש להוציא צו קיום צוואה. הצו מקנה 

 דין. -לצוואה תוקף של פסק

בירושלים,  – תוקן חוק הירושה והוקמו חמש לשכות לטיפול בבקשות לירושות ולצוואות 5998בשנת 

ת פועל רשם לענייני ירושה, שהוא גם סגן שבע, בחיפה ובנצרת. בכל אחת מהלשכו-יפו, בבאר-בתל אביב

 3האפוטרופוס הכללי. לרשם יש כמה תפקידים:

 והיא נחלקת פי דין-: ניתנים במקרה שאין צוואה. ירושה זו קרויה ירושה עלצווי ירושה מתן ,

 סבין קרוביו של הנפטר. אם אין לנפטר קרובים הירושה עוברת למדינה באמצעות האפוטרופו

 .יזבון לפי דין מצריכה הגשת בקשה להוצאת צו ירושההכללי. חלוקת ע

                                                 

 .0956במרס  1, תאריך כניסה: מדריך ירושות ועיזבונותמשרד המשפטים,  1
 .5901-תשכ"הה חוק הירושה, 2
, כתיבה: אסף פניות ציבור לגבי משך הטיפול בבקשות המוגשות לרשם לענייני ירושהמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  3

 .0955ביולי  00וינינגר, 

file://kns-desk/WorkArea/mmm_yaniv/מדריך%20ירושות%20ועיזבונות


 אם נפטר הותיר אחריו צוואה יש להוציא צו לקיומה. הצו מאשר את צווי קיום צוואה מתן :

כן, יש לפרסם את הגשת הבקשה בעיתונות  דין. כמו-נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק

 .לאפשר התנגדויותכדי וברשומות 

  :לדאוג לחלוקת ירושה של נפטר. מנהל כדי מנהל עיזבון ממנה ם הרשם לעתיניהול עיזבונות

 .העיזבון מאתר יורשים, פורע חובות של הנפטר, מסדיר את חלוקת העיזבון בין היורשים ועוד

 :רשם הירושה מוסמך לערוך צוואות, ואדם יכול להפקיד את צוואתו במשרד של  עריכת צוואות

אפשר להוציא צו ירושה או צו -צוואה במשרד הרשם אירשם לענייני ירושה. כאשר מופקדת 

 קיום צוואה בהתעלם ממנה.

 אגרות ותשלומים .2

חל שינוי מהותי בפרטי אם טיפול בצווי ירושה ובצווי קיום צוואה מצריך הגשת בקשה ותשלום אגרה. ה

וואה" הבקשה, לאחר שהוצא הצו האמור יש להגיש "בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צ

אגרה, יש לשלם טרם מתן הצו בנדרש תיקון בבקשה לקיום צו אם . כמו כן, תעבורה אגרה נפרדבולשלם 

אם כי בשיעור מופחת. להלן פירוט חלק מהבקשות והאגרות המשולמות בגינם. תעריפי האגרות עודכנו 

 0956:4בינואר  5-לאחרונה ב

 אגרת פרסום בש"ח אגרה בש"ח סוג הבקשה

 569 494 ירושה או צו קיום צוואההוצאת צו 

 569 979 הוצאת צו ירושה וקיום צוואה

  494 צו ירושה או צו קיום צוואהשל ביטול לבקשה לתיקון או 

  065 עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

  591 הפקדה או החזרה של צוואה

  69 עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

תשלום  – צו שניתן בתיק הרשם לענייני ירושהאו  מכל מסמךהעתק מאושר 
 לכל עמוד

1.97  

  911 התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

  ,כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בסעיפים שפורטו לעיל
 כולל הגשת בקשה מתוקנת

065  

  494 זבוןיבקשה למינוי מנהל ע

 

אגרה יש לשלם על כך חלק מהצווים מחייבת לפרסם את דבר הוצאת הצו בעיתונות, ויצוין כי הוצאה של 

ש"ח. את האגרה אפשר לשלם באתר התשלומים הממשלתי או באמצעות שובר בבנק הדואר.  569בסך 

 אתר התשלומים, כפי שייראה בטבלה להלן.רבים יותר משלמים באמצעות בשנים האחרונות 

שהוצא הצו, ומחירן זהה למחיר של לאחר ושה וצו קיום צוואה מוגשות כאמור, בקשות לתיקון צו יר

ובדרך כלל הן  ,שהוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לפניהגשת בקשה ראשונה. בקשות מתוקנות נעשות 

סופר"(. בקשות מתוקנות נכללות טעות , כגון טעות במילוי פרטים )"למדינוגעות לעניינים פשוטים 

 אפשר לבודד אותן מכלל הבקשות בסעיף זה. -בסעיף "כל בקשה אחרת", ואי

                                                 

במרס  54, תאריך כניסה: רשם הירושה –אגרות האפוטרופוס הכללי משרד המשפטים, אתר שירות התשלומים הממשלתי,  4
0956 . 
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 תשלום אגרות בארבע השנים האחרונותעל נתונים  .3

  שנים ב שירות התשלומים הממשלתי באינטרנטבאמצעות להלן סיכום הנתונים על אגרות ששולמו 

 5:(נספח אהרלפירוט הנתונים לפי שנים ) 0950-0999

 2002 2010 2011 2012 

 70,910 00,769 01,596 09,809 כוללהבקשות המספר 

 09,415,659 58,090,990 57,947,899 50,040,960 סכום כולל בש"ח

אתר באמצעות שיעור המשלמים 
 התשלומים

16% 06% 79% 77% 

 06% 69% 67% 47% בנק הדוארבשיעור המשלמים 

 

שולמו אגרות לצורך נושאים שונים הנובעים מטיפול בעיזבון בסכום  0950כפי שעולה מהטבלה, בשנת 

 מיליון ש"ח.  09.41כולל של 

בקשות לצווי ירושה, לצווי קיום  08,860הוגשו , וצוואות אצל רשמי הירושה 558נערכו  0950בשנת 

 צוואה ולצווי ירושה וקיום צוואה.

ש"ח. לעומת זאת, המחיר המינימלי המומלץ לעשיית  065כיום  יאצוואה לפני הרשם האגרת עשיית 

נתונים מפולחים על צווי ירושה בלבד, ולכן לא ידוע לנו אין  6ש"ח. 5,895דין פרטי הוא -צוואה אצל עורך

ייתכנו  למדי. קטןכלל הצוואות, אולם השיעור במהו השיעור המדויק של צוואות שנערכו אצל הרשם 

המוכר להם; הציבור אינו מודע לאפשרות  דין-רךכמה סיבות: אנשים מעדיפים לערוך צוואה אצל עולכך 

תפקידיו האחרים  לעצוואה אצל הרשם במחיר נמוך יחסית; הרשם מתפקד כעורך צוואות נוסף וך לער

שויה להיות ההמתנה לשירותיו עו רבהולכן הזמינות שלו אינה  ,הכללי במחוז סכסגן האפוטרופו

 7ממושכת.

)הטענות לא  בלשכות הרשם לענייני ירושהשנפתחו משך הטיפול בתיקים בנוגע לבעבר היו טענות רבות 

. בישיבה נטען כי אחת של הכנסת בוועדה לפניות הציבור 0955. הנושא נדון ביולי (עריכת צוואהנגעו ב

ה נוספת שהוזכרה היא העומס הרב א מחסור בכוח אדם. סיביהטיפול ההתמשכות הסיבות העיקריות ל

 8אביב, שמרכזת כמחצית מכלל הפניות בכל שנה.-המוטל על לשכת מחוז תל

בטבלה להלן מוצגים נתונים על כלל הבקשות שהוגשו לשם הוצאת צווי ירושה, צווי קיום צוואה וצווים 

כמו . וור צווים אלעבבוהסכומים הכוללים ששולמו  0950-0999מאוחדים )ירושה וקיום צוואה( בשנים 

ונתונים על "בקשות שונות" שהוגשו צווים של ביטול לעל מספר הבקשות לתיקון או כן מובאים נתונים 

                                                 

 .0956במרס  50, דוא"ל, והכונס הרשמי יעקבי, סגנית האפוטרופוס הכלליעו"ד סיגל  5
הדין -דעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכיהו, 0100, חוברת מס' ילקוט הפרסומים, רשומות 6

  .5911, עמ' 0956בינואר  5, (התעריף המינימלי המומלץ)
 .0956במרס  54, שיחת טלפון, והכונס הרשמי סגנית האפוטרופוס הכלליעו"ד סיגל יעקובי,  7
משך זמן הטיפול של הרשם לענייני ירושה בבקשות , 58-, הכנסת המישיבת הוועדה לפניות הציבור 509 'פרוטוקול מס 8

לנתונים על בקשות שטופלו בלשכות הרשם בחלוקה לפי מחוזות ראו: מרכז המחקר  .0955ביולי  07, המוגשות למימוש
ביולי  00 ,כתיבה: אסף וינינגר, פניות ציבור לגבי משך הטיפול בבקשות המוגשות לרשם לענייני ירושה, והמידע של הכנסת

0955. 
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בקשות לפרסום שהוגשו בשנים אלו והסכומים ה)הכוללות כאמור הגשת בקשה מתוקנת(, וכן מספר 

  . נןששולמו בגי

 

 0%-למדי בכל אחת מן השנים: כ קטןאפשר לראות מן הטבלה שמספר הבקשות לתיקון או לביטול היה 

בכל אחת מן השנים. חלק  4%-הבקשות היה כ בכללמכלל הבקשות לצווים. שיעור הבקשות האחרות 

מתוך  ומהבקשות האחרות הן בקשות לתיקון צו שטרם הוצא, אך אין אפשרות לבודד בקשות אל

 הבקשות האחרות. 

 

 כתיבה: ד"ר יניב רונן

 בכירה אישור: שרון סופר, ראש צוות

 עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"

 2002 2010 2011 2012 

למתן צו הכולל בקשות מספר ה
ירושה, צו קיום צוואה וצווים 

 מאוחדים

01,456 00,796 00,678 08,860 

עבור ששולם בכולל הסכום ה
 , בש"חבקשות לצוויםכלל ה

55,405,518 50,499,761 50,095,956 54,958,795 

הכולל פרסום האגרות מספר 
עבור צווי ירושה, צווי קיום ב

 צוואה וצווים מאוחדים

04,576 04,995 00,040 09,100 

עבור ששולם בכולל הסכום ה
אגרות פרסום לבקשות כלל 

 , בש"חהנ"ל

6,540,441 6,048,848 6,455,195 6,867,850 

לתיקון או בקשות המספר 
  וים הנ"לצוהביטול ל

109 496 196 190 

עבור ששולם ב כולל הסכום ה
בקשות לתיקון או לביטול כלל ה

 , בש"חהצווים הנ"ל

066,057 007,760 069,914 080,914 

כולל של בקשות המספר ה
 אחרות

6,075 6,950 0,908 0,805 

ששולם בעבור  כולל הסכום ה
 , בש"חבקשות אחרות

086,090 840,908 005,997 049,449 



 מקורות

 חקיקה

   5901-תשכ"הה, חוק הירושה. 

 

 מסמכי הכנסת

 ך זמן הטיפול של הרשם מש ,58-הכנסת ה מישיבת הוועדה לפניות הציבור, 509 'פרוטוקול מס

 .0955ביולי  07, לענייני ירושה בבקשות המוגשות למימוש

 פניות ציבור לגבי משך הטיפול בבקשות המוגשות לרשם , של הכנסת מרכז המחקר והמידע

 .0955ביולי  00, כתיבה: אסף וינינגר, לענייני ירושה

 

 מסמכים ממשלתיים

 הודעה בדבר עדכון התעריף 0956בינואר  5, 0100 'רשומות, ילקוט הפרסומים, חוברת מס ,

 .לץ(הדין )התעריף המינימלי המומ-המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי

 

 מכתבים ושיחות טלפון

  ,שיחת ; 0956במרס  50, דוא"לעו"ד סיגל יעקובי, סגנית האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

 .0956במרס  54טלפון, 

 

 אתרי אינטרנט

 ,אתר משרד המשפטים www.justice.gov.il :0956במרס  1, תאריך כניסה. 

    ,אתר שירות התשלומים הממשלתיhttp://ecom.gov.il :0956במרס  54, תאריך כניסה. 

 

 

 

 



  2012-2002נספח: נתונים על תשלומי אגרות על בקשות שהוגשו לרשם לענייני ירושה בשנים 

 

2002 

מספר  אגרההסוג 
 בקשותה

 סכום כולל
 בש"ח

שיעור מכלל 
 הבקשות

 08% 55,661,587 01,075  פתיחת בקשה  –בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 

 58% 0,901,010 00,856 פרסום בעיתון  –בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 

 5% 501,975 545 פתיחת בקשה  –בקשה לצו ירושה וקיום צוואה 

 5% 570,789  5,609 פרסום בעיתון  –בקשה לצו ירושה וקיום צוואה 

 5% 066,057 109 צוואה בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום

 9% 07,175 560 עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

 5% 564,188 5,457 הפקדה או החזרה של צוואה

 9% 50,445 405 עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

 9% 08,909 4,561 שניתן בתיק הרשם לענייני ירושה העתק מאושר מכל מסמך

 4% 194,059 006 ירושה או צו קיום צוואההתנגדות למתן צו 

כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בסעיפים 

 שפורטו לעיל  כולל הגשת בקשה מתוקנת

6,075 086,090 4% 

 0% 084,085 061 בקשה למינוי מנהל עזבון

 599% 50,040,960 09,809 סה"כ

 

2010 

 מספר סוג אגרה
 בקשותה

 סכום כולל
 בש"ח

שיעור בכלל 
 הבקשות

 09% 50,609,014 00,097 פתיחת בקשה  –בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 

 57% 6,988,098 06,711 פרסום בעיתון  –בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 

 9% 89,985 90 פתיחת בקשה  –בקשה לצו ירושה וקיום צוואה 

 5% 509,049 5,060 פרסום בעיתון  –בקשה לצו ירושה וקיום צוואה 

 5% 007,760 496 בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

 9% 00,149 591 עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

 5% 501,599 5,081 הפקדה או החזרה של צוואה

 9% 50,689 181 עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

צו שניתן בתיק הרשם לענייני או  מכל מסמך העתק מאושר

 ירושה

1,094 94,880 5% 



 מספר סוג אגרה
 בקשותה

 סכום כולל
 בש"ח

שיעור בכלל 
 הבקשות

 4% 009,658 790 התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בסעיפים 

 כולל הגשת בקשה מתוקנת ,שפורטו לעיל

6,950 840,908 1% 

 5% 099,664 009 זבוןיבקשה למינוי מנהל ע

 599% 50,609,014 01,596 סה"כ

 

2011 

 מספר סוג אגרה
 בקשותה

שיעור בכלל  בש"חסכום כולל 
 הבקשות

פתיחת  –בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 

 בקשה 

00,094 0,105,674 08% 

פרסום  –בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 

 בעיתון 

01,948 6,010,000 58% 

 9% 79,069 81 פתיחת בקשה  –בקשה לצו ירושה וקיום צוואה 

 5% 511,079 5,594 פרסום בעיתון  –בקשה לצו ירושה וקיום צוואה 

 5% 069,914 196 בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

 9% 01,964 550 עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

 5% 090,714 0,990 הפקדה או החזרה של צוואה

 9% 04,096 809 עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

צו שניתן בתיק הרשם או  העתק מאושר מכל מסמך

 לענייני ירושה

0,001 599,990 5% 

 4% 751,951 771 התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים 

 כולל הגשת בקשה מתוקנת ,שפורטו לעילבסעיפים 

0,908 005 ,997  4% 

 0% 659,004 015 זבוןיבקשה למינוי מנהל ע

 599% 58,090,990 00,769  סה"כ

 

 



2012 

 מספר סוג אגרה
 בקשותה

שיעור בכלל  בש"ח סכום כולל
 הבקשות

 –בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 

 פתיחת בקשה 

08,007 6,996,198 08% 

 –בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 

 פרסום בעיתון 

08,980 6,015,579 58% 

פתיחת  –בקשה לצו ירושה וקיום צוואה 

 בקשה 

509 551,086 5% 

פרסום  –בקשה לצו ירושה וקיום צוואה 

 בעיתון 

5,460 580,040 5% 

בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו 

 קיום צוואה

190 080,914 5% 

 9% 00,081 558 עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

 0% 614,807 6,441 הפקדה או החזרה של צוואה

עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני 

 ירושה

5,610 49,096 9% 

צו שניתן או  העתק מאושר מכל מסמך

 בתיק הרשם לענייני ירושה

8,769 551,947 5% 

 4% 895,754 819 צו קיום צוואההתנגדות למתן צו ירושה או 

כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם 

כולל הגשת  ,מנויים בסעיפים שפורטו לעיל

 בקשה מתוקנת

0,805 049,449 6% 

 0% 608,690 077 בקשה למינוי מנהל עזבון

 599% 09,415,659 70,910  סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


