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האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
בקשה למתן צו ירושה
שירות זה מאפשר להגיש בקשה למתן צו ירושה ,במקרה בו האדם הנפטר לא השאיר
אחריו צוואה.

תנאים לקבלת השירות
על המבקשים להיות יורשיהם של הנפטרים ,או יורשים של יורשים שנפטרו לאחר המורישים.

מסמכים נדרשים
 .1בקשה לצו ירושה הכוללת תצהיר המאומת על-ידי עורך-דין )בקשה בטופס מקוון או בקשה בטופס
ידני(.
 .2תעודת פטירה או בקשה להוכחת מוות של המוריש או המורישה.
 .3אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בדואר רשום ליורשים או אישור על כך שהמבקש
הודיע באופן אישי ליורשים אודות הגשת הבקשה.
 .4ייפוי כוח ,אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין.
 .5אישור על תשלום אגרה ודמי פרסום.
 .6במידה ואחד מהיורשים מוותר על חלקו בעיזבון ,יש לצרף העתק "תצהיר הסתלקות" חתום על-ידי
המסתלקים )המוותרים על חלקם בעיזבון( ומאומת כדין על-ידי עורך-דין.
 .7אם ברצונכם להגיש בקשה למתן צו ירושה על פי חוק נכסים של נספי שואה עליכם להגיש את טופס
הבקשה כנדרש.

אפשרויות תשלום
באופן מקוון
יבוצע כחלק מתהליך הגשת הבקשה המקוונת למתן צו ירושה
או
ניתן לשלם את האגרות בשירות התשלומים הממשלתי .האגרות שיש לשלם:
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"בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בהגשה מקוונת  -אגרה מופחתת לפתיחת בקשה
מקוונת".
"בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה  -הוצאות פרסום בעיתון )שובר כתום(.

עמדות תשלום אוטומטיות
תשלום האגרה באמצעות כרטיס אשראי בעמדות התשלום האוטומטיות ,הממוקמות בלשכות קבלת
הקהל של הרשם לענייני ירושה.

בנק הדואר
לצורך קבלת שוברים לתשלום בבנק הדואר ,יש לפנות לקבלת קהל בלשכות הרשם לענייני ירושה.

דרכים לקבלת השירות
עליכם להגיש את הבקשה במחוז שבתחום שיפוטו היה מושבו של המוריש .לשירות איתור מחוז מטפל.

אם המבקש אינו מיוצג על ידי עורך דין
ניתן לבחור באחת מהדרכים הבאות:

באופן מקוון  -מומלץ! אגרת הגשה מקוונת זולה ב ₪ 75-מהאגרה הנדרשת בהגשה לא מקוונת
הגשת הבקשה לצו ירושה באופן מקוון.

קבלת קהל
יש להדפיס את טופס הבקשה לצו ירושה ולמלא את כל סעיפיו.
יש להגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים באופן ידני בלשכות הרשם לענייני ירושה.
מומלץ להזמין תור מראש ולחסוך זמן יקר.

דואר
יש להדפיס את הבקשה לצו ירושה ולמלא את כל סעיפיו.
יש לשלוח את הבקשה בדואר רשום לכתובת לשכות הרשם לענייני ירושה.

אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין
הגשת הבקשה תיעשה באופן מקוון בלבד.
 .1עם משלוח הטופס המקוון ,יקבלו המבקשים הודעת דואר אלקטרוני ,המאשרת את עצם שליחת
הבקשה .במסגרת הודעה זו ישלח למגישי הבקשה מספר התיק כפי שנפתח ברשם לענייני ירושה
)הודעה זו אינה בבחינת אישור כי הבקשה הוגשה כיאות(.
 .2לאחר שתקינות הבקשה תיבדק וימצא שהיא מכילה את כל המסמכים הנדרשים כפי שמצוין בסעיף
"מסמכים נדרשים" ,תשלח הודעת דואר אלקטרוני נוספת ,המודיעה על קליטת הבקשה המקוונת.
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הודעה זו בלבד מהווה אישור על קליטת הבקשה המקוונת במזכירות הרשם באופן תקין.

אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין ובין היורשים :אחים של המוריש ,אחיינים של המוריש ,סבו של
המנוח ,סבתו של המנוח ,דודים של המנוח או בני דודים של המנוח
ניתן לבחור באחת מהדרכים הבאות:

קבלת קהל
יש להדפיס את טופס הבקשה לצו ירושה ולמלא את כל סעיפיו.
יש להגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים באופן ידני בלשכות הרשם לענייני
ירושה .מומלץ להזמין תור מראש ולחסוך זמן יקר.

דואר
יש להדפיס את טופס הבקשה לצו ירושה ולמלא את כל סעיפיו.
יש לשלוח את הבקשה בדואר רשום לכתובת לשכות הרשם לענייני ירושה.

המשך הטיפול בבקשה
 .1הבקשה התקינה מועברת על-ידי מזכירות הרשם לענייני ירושה לפרסום ברשומות ובעיתון.
 .2במקביל להעברת הבקשה לפרסום ,מועברת הבקשה לטיפולו של עוזר הרשם או לטיפולו של בא -
כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרדי האפוטרופוס הכללי ,במידת הצורך יידרשו מהמבקש הבהרות
ו/או פרטים.
 .3במקרים בהם עם היורשים נמנה קטין או מי שמונה לו אפוטרופוס או מי שהוגשה בקשה למנות לו
אפוטרופוס ,מועברת הבקשה לתגובת בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרדי האפוטרופוס
הכללי.
 .4לאחר השלמת הטיפול בבקשה על ידי עוזר הרשם או בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה ,ניתן צו
לקיום הצוואה .אם הרשם לענייני ירושה אינו מוסמך לתת צו קיום צוואה ,מן הטעמים האמורים בסעיף
67א לחוק הירושה ,התשכ"ה ,1965-מועברת הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.
הצו המתקבל הוא צו דיגיטלי הנשלח לדואר האלקטרוני של מגיש הבקשה או מייצגו .במקביל ישלח
הצו גם למשרדי ממשלה ,לבנקים ולחברות ביטוח ובכך לא יהיה עוד צורך להציג את הצו בעת קבלת
שירות מגופים אלה.
רשימת הגופים ומשרדי הממשלה העובדים בשיתוף עם רשם הירושה :האגף לרישום והסדר
מקרקעין )טאבו( ,רשות מקרקעי ישראל ,משרד התחבורה ,משרד החוץ ,רשות המיסים ,רשות
התאגידים ,בנקים וחברות ביטוח.
עם קבלת הצו הדיגיטלי מומלץ לשומרו במחשב שלכם כקובץ לשימוש עתידי וכך תוכלו להעבירו בכל
עת לכל גורם שיבקש.
שימו לב ,רשם הירושה לא מנפיק צווים מודפסים ולא ניתן לקבל העתקי צווים במשרדי רשם הירושה.

קבלת העתק צו דיגיטלי
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אם ברצונכם לקבל צו דיגיטלי נוסף לצו המקורי שקיבלתם ,עליכם לפנות למוקד רשם הירושות באמצעות
הדואר האלקטרוני לכתובת  2416@justice.gov.ilולצרף:
 .1אישור תשלום אגרת "העתק מאושר מכל מסמך/צו שניתן בתיק הרשם לענייני ירושה".
 .2לציין בגוף ההודעה את פרטי זיהוי המנוח )מספר תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה ומחוז מטפל(
ואת פרטי כתובת הדואר האלקטרוני אליו תרצו שישלח הצו.
שימו לב! אם ברשותכם הקובץ המקורי של הצו הדיגיטלי שנשלח אליכם ,באפשרותכם להשתמש בו
ואין צורך להזמין צו נוסף.

הוראות החוק הרלוונטיות
סעיפים  10ו 11 -לחוק הירושה ,התשכ"ה – 1965
תקנות  13ו 14 -לתקנות הירושה ,התשנ"ח – 1998

( 36.83 Kb ) Requête d’acte de notoriété
טופס בקשה לצו ירושה ) ( 130 Kb
( 35.27 Kb ) Application for Succession Order
הודעה ליורש על פי דין ) ( 276.16 Kb
תצהיר בדבר הסתלקות עזבון ) ( 38.67 Kb
בקשת צו ירושה על פי חוק נכסים של נספי השואה ) ( 92.52 Kb

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

הרשם לענייני ירושה  -מרכז השירות והמידע

*2416
דואר אלקטרוניMoked-Yerushot@justice.gov.il :
מענה טלפוני
מענה  24שעות ביממה.
מענה אנושי בין השעות  8:00עד .16:00
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