
 

 

 
צו חתימה אלקטרונית (קביעת תוספות לחוק), התשס"ב!2002  

 
 
 

בתוק7 סמכותי לפי סעיפי3 2(ב), ו% 6(ב), לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א12001% (להל! – 
החוק),  ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

 

 

 1. בתוספת הראשונה לחוק, אחרי  כותרת המשנה, יבוא: 

 "

1. חוק הירושה, התשכ"ה21965%, לעניי! צוואה, זכרו! דברי3 על צוואה 

בעל פה, צו ירושה, צו קיו3 צוואה, צו ירושה וקיו3 צוואה;   

2. חוק הנאמנות, התשל"ט31979%, לעניי! כתבי הקדש; 

3. חוק הנוטריוני3, התשל"ו41976%, ותקנות הנוטריוני3, התשל"ז% 

51977, לעניי! חתימה בפני נוטריו! וחתימה בידי נוטריו!;   

4. סעי7 91 לחוק לשכת עורכי הדי!, התשכ"א61961%, לעניי! ייפוי כח; 

5. תקנות המקרקעי! (ניהול ורישו3), התש"ל71969%, לעניי! בקשות 

לרישו3 או לביטול רישו3 ושטרי עסקה; 

6. תקנות הסכמי3 לנשיאת עוברי3 (אישור הסכ3 ומעמד היילוד) 

(הודעות, בקשות וצווי3), התשנ"ח81998%, לעניי! הודעות ובקשות; 

7. חוק אימו; ילדי3, התשמ"א91981%, ותקנה 272 לתקנות סדר הדי! 

האזרחי, התשמ"ד% 101984, לעניי! הסכמת הורה לאימו;; 

8. כללי3 והנחיות מקצועיות לפעולת עמותה מוכרת (לפי חוק אימו; 

ילדי3, התשמ"א1981%)11 לעניי! בקשות וחוות דעת;  

9. כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכי3), 

התשנ"ב121992%, לעניי! הסכמי3 בי! תאגיד בנקאי לבי! הלקוח; 

10. כל חיקוק שנדרשת לגביו חתימת אד3 על תצהיר. "  

 

 

הוספת התוספת 

הראשונה לחוק 

                                                           
1 ס"ח התשס"א, עמ' 210 

2 ס"ח התשכ"ה, עמ' 63  

3 ס"ח התשל"ט, עמ' 128 

4 ס"ח התשל"ו, עמ' 196 

5 ק"ת 3712, התשל"ז, עמ' 1724. 

6 ס"ח התשכ"א, עמ' 178 

7 ק"ת התש"ל, עמ' 657 

8 ק"ת 5912, התשנ"ח, עמ' 1036  

9 ס"ח התשמ"א, עמ' 293. 

10 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220. 

11 י"פ התשנ"ח, עמ' 1580 

12 ק"ת התשנ"ב, עמ' 1512 



 

 

2. בתוספת השניה לחוק, אחרי כותרת המשנה, יבוא:  

 

"1. פסקי די! של בית משפט, בית די! או כל ערכאה שיפוטית או מעי! 

שיפוטית שהוקמה על פי די!, אלא א3 כ! נקבע  אחרת בכל די!; 

 2. שטרות לפי פקודת השטרות13 . 

 3. שטרי מניה למוכ"ז. " 

 

הוספת התוספת 

השניה לחוק 

3. בתקופה שמיו3 תחילתו של צו זה ועד ליו3 י"ב בשבט, התשס"ג (15 בינואר 

2003), יראו כאילו בתוספת הראשונה לחוק, כנוסחה בסעי7 1 לצו זה, 

בסופה נאמר:  

 "

11. חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו141986%, לעניי! חוזה כרטיס חיוב;" 

הוראת שעה 

  

 

 

 

 

 

 

ד' בסיו!, התשס"ב                    מ א י ר  ש ט ר י ת 

                                                 (15 במאי  2002 )                         שר המשפטי3 

                                        ( חמ 3%3128) 

 

ק"ת התשס"ב, עמוד 754.  

                                                           
13 דיני מדינת ישראל, התשי"ז, עמ' 2 

14 ס"ח התשמ"ו, עמ' 187 
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