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 1976-חוק הנוטריונים, תשל"ו
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 *1976-הנוטריונים, תשל"וחוק 

 א': רישויפרק 

ן נוטריון יינתן מאת ועדת רשיונות של שבעה שימנה שר המשפטים, מהם שניים על רשיו .1
פי הצעת לשכת עורכי הדין; היושב ראש יהיה משפטן עובד המדינה, שני חברים לפחות יהיו נציגי 

 ון.וטרילפחות יהיה נציבור וחבר אחד 
 

 קיימו בו כל אלה כשיר להיות נוטריון:שנתמי  )א( .2

 –או תושב קבע בישראל; לענין זה, "תושב קבע בישראל"  אזרח ישראלי הוא (1)
-מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב

1952; 

 חבר לשכת עורכי הדין ונתמלאה בו אחת מאלה: הוא (2)

שנים לפחות, מתוכן חמש וחצי שנים  10 במקצוע של עורך דין סקע ()א
 לפחות בישראל;

 )נמחקה(; )ב(

שנים לפחות, מהן שנתיים לפחות בישראל,  10מקצוע של עורך דין ב סקע )ג(
והגיש את בקשתו לרשיון תוך שבע שנים מהיום שבו היה לראשונה תושב 

 ישראל.

 ום קלון;הורשע בישראל או מחוצה לה בעבירה פלילית שיש בה משלא  (3)

בהליכים ופי הוצא ולא הושעה מלשכת עורכי הדין בישראל על פי פסק דין סלא  (4)
 1961-לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א 78עט הליך על פי סעיף לממשמעתיים, 

עתיים לפי מק הלשכה(, ולא בוטל רשיונו ולא הותלה תקפו בהליכים משחו -לן )לה
 ;1950-"יחוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש

תה, בין ת דעת הרשיונות מצאה אותו ראוי להיות נוטריון, לאחר שנתנה אועד (5)
משמעתיים שהוטלו עליו לפי חוק הלשכה או חוק נוטריונים  יםהשאר, לענש

שנים לפני מתן הרשיון, פרט לאלה  10 וךת, 1950-חוץ, תש"י-למסמכים יוצאי

                                                      

ס"ח תשל"ז מס' ט ת"(. 361עמ'  854תשכ"ט מס' ח ה") 196עמ'  11.6.1976מיום  813ס"ח תשל"ו מס' ם רסופ *
 .8עמ'  25.11.1976מיום  830מס' . 4' עמ 4.11.1976מיום  829

)ב( 2; ר' סעיף 1תיקון מס'  –( 58עמ'  1317ה"ח תשל"ח מס' ) 92עמ'  10.3.1978מיום  887ס' מ חס"ח תשל" ןתוק
 לענין תחילה.

לענין  2; ר' סעיף 2תיקון מס'  –( 174עמ'  1398ה"ח תשל"ט מס' ) 148עמ'  10.8.1979מיום  943תשל"ט מס'  ס"ח
 הוראות מעבר.

לחוק  9יף סעב 3תיקון מס'  –( 142עמ'  1393ה"ח תשל"ט מס' ) 111עמ'  13.4.1980מיום  968תש"ם מס'  ס"ח
 .1980-"םשת (,13לשכת עורכי הדין )תיקון מס' 

 .4תיקון מס'  –( 1עמ'  1909ה"ח תשמ"ט מס' ) 47עמ'  13.4.1989יום מ 1274תשמ"ט מס'  ס"ח

)אגרה שנתית(; ר'  5תיקון מס'  –( 284מ' ע 2194מס' ה"ח תשנ"ג ) 24עמ'  21.11.1993ם מיו 4014תשנ"ד מס'  ס"ח
 .לענין הוראת מעבר 2סעיף 

לחוק  2יף סעב 6תיקון מס'  –( 212עמ'  2245תשנ"ד מס' ה"ח ) 136עמ'  24.2.1995מיום  1506תשנ"ה מס'  ס"ח
 .1995-(, תשנ"ה2י זוג )תיקון מס' ניחסי ממון בין ב

)ב( לחוק 2יף סעב 7תיקון מס'  –( 406עמ'  2725ה"ח תשנ"ח מס' ) 183עמ'  28.5.2000מיום  1738תש"ס מס'  ס"ח
 שישה חודשים מיום פרסומו. תחילתו; 2000-הסדרת פרסומת של בעלי מקצוע )תיקוני חקיקה(, תש"ס

לחוק  7בסעיף  8תיקון מס'  –( 527עמ'  2982ה"ח תשס"א מס' ) 87עמ'  15.1.2002 מיום 1823ס"ח תשס"ב מס' 
 .2002-גיל, תושבות ועיסוק אחר( )תיקוני חקיקה(, תשס"ב –חופש העיסוק )הקלה בהגבלות 

 [8]במקור מס'  9תיקון מס'  –( 456עמ'  3107ה"ח תשס"ב מס' ) 482עמ'  17.7.2002מיום  1858ס"ח תשס"ב מס' 
 והוראות שעה.

בסעיף  10תיקון מס'  –( 602עמ'  388ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 601עמ'  3.7.2008מיום  2160ס"ח תשס"ח מס' 
 .2008-(, תשס"ח32לחוק לשכת עורכי הדין )תיקון מס'  25

 רשיונות ועדת
  (1)תיקון מס' 

 1978-תשל"ח

 ותכשיר

( 9תיקון מס' )
 2002-תשס"ב

( 9תיקון מס' )
 2002-בתשס"

 (2תיקון מס' )
 1979-טתשל"

( 8תיקון מס' )
 2002-תשס"ב
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 (.4האמורים בפסקה )

ת לתת לאדם רשיון נוטריון אף אם הורשע כאמור בסעיף קטן ת הרשיונות רשאיועד )ב( 
את ענשו, ואף אם הוטל עליו אחד הענשים ת נים מיום שגמר לרצושר ש( אם עברו ע3)א()

 ו הוטל העונש.בש ( אם עברו עשר שנים מיום4האמורים בסעיף קטן )א()

השתלמות קצרה ועדת הרישיונות רשאית להתנות מתן רישיון נוטריון בהשתתפות ב )ג( 
במתכונת שתקבע הועדה; המשתתף יישא בעלות השתתפותו בהשתלמות, כולה או חלקה, כפי 

 שתקבע הועדה.
 

דין דתי או בתפקיד -כחבר בית (, דין תקופת כהונה כשופט,2)א()2ן האמור בסעיף לעני .3
תקופת עיסוק במקצוע של  כדיןצו לצורך סעיף זה, ב משפטי אחר ששר המשפטים אישר אותו

עיסוק במקצוע  תו כנוטריון בחוץ לארץ כדין תקופא טעורך דין בישראל, ודין תקופת כהונה כשופ
 של עורך דין בחוץ לארץ.

)א(, או 2נאי הכשירות המפורטים בסעיף ה הועדה שנתמלאו במבקש הרשיון תמצא )א( .4
סם את הבקשה במועד ובדרך שנקבעו , תפר)ב(2החליטה שיש מקום להשתמש בסמכות לפי סעיף 

 בתקנות.

אי להגיש לועדת הרשיונות, במועד ובדרך שנקבעו בתקנות, התנגדות שר אדםכל  )ב( 
ך ההתנגדות לפני מנומקת להענקת הרשיון למבקש, אך לא תדחה הועדה את הבקשה על סמ

 ו.שנתנה למבקש הזדמנות להשמיע טענותי

 –יתחיל נוטריון לכהן  בטרם .5

 ום את שמו בפנקס הנוטריונים שינוהל בפיקוחו של שר המשפטים;יחת (1)

ור למי ששר המשפטים הסמיכו לכך דוגמה של חתימתו ושל חותמו, בדרך ימס (2)
 שנקבעה בתקנות;

 תקנות.בעה בנקם את האגרה שישל (3)

שנתית ששיעורה  הואר של כל שנה, אגרבינ 31-וחר מאי רשיון נוטריון ישלם, לא בעל )א( .6
 נקבע בתקנות; לא שולמה האגרה כאמור, יווספו לה תוספות אלה:

 ;10% -במרס  31בפברואר ובין  1מה האגרה בתקופה שבין שול (1)

 ;50% -ר בספטמב 30באפריל ובין  1מה האגרה בתקופה שבין שול (2)

 ;100% -בספטמבר  30מה האגרה אחרי שול (3)

מה האגרה אחרי אותה שנה פלונית תישא, בנוסף לתשלום כפל האגרה שול (4)
(, גם הפרשי הצמדה על סכום האגרה שנקבע, לפי מדד המחירים 3כאמור בפסקה )

לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד שפורסם בחודש דצמבר 
ני פה לנם לאחרוסרולמועד תשלום האגרה של אותה השנה עד המדד שפשקדם 

 תשלומה בפועל.

שילם בעל רשיון נוטריון את האגרה בעד שנה פלונית עד תום חודש מרס של לא  (1)א 
כל עוד לא שילם את האגרה באותה השנה, כאמור  וןהשנה שלאחריה, לא יהיה רשאי לשמש נוטרי

 (.4בסעיף קטן )א()

 .יונוריון שלא שילם אגרה שנתית לחמש שנים, יפקע תקפו של רשטנו )ב( 

המשפטים רשאי לקבוע בתקנות שיעור שונה של אגרה שנתית לבעל רשיון שר  )ג( 
 נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה או יותר.

 

 ב': סמכויות הנוטריוןפרק 

 –יון מוסמך נוטר .7

 ת חתימה על מסמך;לאמ (1)

 לכך;יה מוסמך ר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, הלאש (2)

 ר נכונותו של העתק מסמך;לאש (3)

 ר נכונותו של תרגום מסמך;לאש (4)

 כדיןות שדינן כהונ
 וע במקצעיסוק 

 דין-עורך

 דותהתנג

נים טריונו פנקס
 ת רשיוןואגר

 שנתית אגרה
 ( 5תיקון מס' )

 1993-ד"תשנ

 ( 5תיקון מס' )
 1993-ד"תשנ

 ( 5תיקון מס' )
 1993-ד"תשנ

 יות הנוטריוןסמכו

( 9תיקון מס' )
 2002-תשס"ב
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 ל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;לקב (5)

 ר שאדם פלוני חי;לאש (6)

 ר נכונותה של רשימת מצאי;לאש (7)

 סמך סחיר;מ לוך העדה שלער (8)

לה בידי וך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולער (9)
 ון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;וטרינ

 כות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;סמתמש בלהש (10)

 , שנכרת לפני הנישואין.גת הסכם ממון בין בני זולאמ (11)
 

ריוני הנוט(, כשהמסמך 9)-( ו8(, )7(, )3(, )1)7ה מן הפעולות המפורטות בסעיף פעול .8
חוץ לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, לא תיעשה אלא בידי ב רכי שימושדרוש לצ
 נוטריון.

בהוראות פרק זה כדי למנוע עשיית פעולה בידי עובד ציבורי המוסמך לכך במילוי אין  .9
 תפקידו, או בידי אדם אחר המוסמך לכך על פי חיקוק.

 נוטריונית עולהג': דרכים ותנאים לביצוע פפרק 

ישתמש נוטריון בסמכות מסמכויותיו בענין של עצמו, של קרובו, של שותפו, של לא  )א( .10
 עובדו או של תאגיד שהוא בשליטתו.

 –ין סעיף זה, "קרוב" של הנוטריון לענ )ב( 

 זוג;בן  (1)

זוג ובני זוגם של כל אחד -זוג, צאצא, צאצא בן-ה, הורה הורה, הורה בןהור (2)
 לה;מא

 ת ובני זוגם.או אחואח  (3)

אמת נוטריון חתימתו של אדם על מסמך אלא אם החותם עמד לפניו, זוהה וחתם בפניו לא י .11
 על המסמך.

אשר נוטריון שמסמך פלוני הוא העתק נכון מהמקור, אלא אם המקור הוצג לפניו והוא לא י .12
 .וויםהשווה זה אל זה ומצאם ש

מת מצאי אלא אם ערך אותה או נערכה בפניו והוא של רשי האשר נוטריון את נכונותלא י .13
 בקי בנושא המצאי.

אשר נוטריון שהחתום על מסמך בשם זולתו זכאי לחתום עליו כך, אלא אם זכותו לא י .14
ידי  על -לחתום הוכחה לנוטריון על ידי מסמכים שיש בהם ראיה לדבר, ואם חתם בשם תאגיד 

ובד ציבורי ובין בדרך אחרת, או על ידי מסמך אחר שיש בו פנקס המתנהל על פי חיקוק, בין בידי ע
 ראיה לדבר.

נכונותו של תרגום אלא אם הוא שולט בשפה שבה נערך המקור ובשפה  וןאשר נוטרילא י .15
 את התרגום או בדק את נכונותו. ךרשאליה תורגם, והוא עצמו ע

לא אם עמד לפניו האדם באותו יום ריון כי ביום פלוני היה אדם פלוני בחיים אנוט אשרלא י .16
 וזוהה.

 שתמש נוטריון בסמכותו לגבי מסמך שאינו מבוייל כדין.לא י .17

ים ותנאים נוספים שבהם יבצע נוטריון פעולה כמשפטים רשאי לקבוע בתקנות דרשר ה .18
 –בדבר  ראותנוטריונית ובין השאר רשאי הוא לקבוע הו

וע של הפעולה יציצב לפניו לשם בור כשרותו המשפטית של המתיביר (1)
 הנוטריונית ואת היותו מבין אל נכון את משמעות הפעולה;

ן לנהל על הפעולות הנוטריוניות שביצע, העתקים וירמות שעל הנוטרשו (2)
 ה.זמנ ממסמכים שפעל בהם, שעליו להשאיר בידו, ודרכי השמירה של כל אלה ומשך

 ( 6מס' )תיקון 
 1995-ה"תשנ
 ד פעולותייחו

 תת סמכויושמיר

ר השימוש איסו
ות לטובת בסמכ
 יםקרוב

 חתימה ותאימ

 תקר העאישו

של ר נכונות אישו
 שימת מצאיר

ר שאדם זכאי אישו
 לחתום בשם זולתו

 ר תרגוםאישו

ר שאדם נמצא אישו
 בחיים

 יולב-אי

הביצוע של  דרכי
 פעולה נוטריונית
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 ד': התוצאות של פעולה נוטריוניתפרק 

רו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא אישו .19
צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, 

 הכל כאמור באישור.

 כח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם-כוח כללי ויפוי-ייפו )א( .20
ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור  םאתוקף אלא -המקרקעין, לא יהיו בני

 לחוק הלשכה. 91בחוק זה ובתקנות על פיו; הוראה זו אינה גורעת מסעיף 

 בחוץ לארץ לפי דיני המקום שבו ניתן. ניתןכוח ש-ף זה אינו חל על יפויסעי )ב( 
 

 ה': אתיקה מקצועיתפרק 

 ן ישמור על כבוד המקצוע ויימנע מכל דבר העלול לפגוע בכבוד המקצוע.יונוטר .21

וי תפקידיו יפעל נוטריון בנאמנות ובמסירות; נתבקש הנוטריון לבצע פעולה בשביל במיל .22
 ל הצדדים ואין נפקא מינה מי מהם משלם את שכרו.ה לכיותר מאדם אחד, חב הוא בנאמנות שוו

ין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו אלא בהתאם לכללים שהותקנו יון לא יעשה, במישרנוטר .23
שהותקנו לפי הסעיף האמור, לענין ציון ם לחוק הלשכה; כן יחולו על נוטריון הכללי 55לפי סעיף 

 השם והמקצוע.
 

 ו על ידי אחר, למסור לו עבודה מקצועית.מו אשדל נוטריון, בעצלא י .24

עו אלא בתואר "נוטריון" או בתואר לועזי מקביל שנקבע שתמש נוטריון לציון מקצולא י .25
זה בלבד; אין בהוראה זו כדי למנוע את השימוש בתואר אקדמי או בתואר שדין ר בתקנות ובתוא

 ש בו.ומיאחר מסדיר את הש

צועו בשותפות עם מי שאינו נוטריון, ולא ישתפו בהכנסותיו במק ריון לא יעסוקנוט )א( .26
לסיוע או לתועלת אחרת למקצועו; אולם רשאי נוטריון לשתף בהכנסותיו את  בתמורה לשירותים,

 אלמנתו ואת היתומים הקטינים של כל אחד מאלה:

 פו או שותפו שפרש, אם נפטר בעודו נוטריון;שות (1)

 ריון שאת משרדו רכש.נוט (2)

נוטריון ריון יבצע פעולה נוטריונית בשמו בלבד, אף אם הוא עוסק בשותפות עם נוט )ב( 
 אחר.

ף זה אינו בא למנוע שותפות בין עורך דין שהוא נוטריון לבין עורך דין שאיננו סעי )ג( 
 נוטריון.

 וי תפקידו לא יעבוד הנוטריון כשכיר.במיל .27

לידיעתו על ידי מי שנזקק לשירותיו שנעשו על  אבריון ישמור בסוד כל דבר שהונוט )א( .28
 וח בכתב על שמירת הסודיות.הלק בחיקוק או אם ויתרפי דין, זולת אם נאמר אחרת 

המגיעים לידיעתו במהלך ם בד בשירותו של נוטריון ישמור על סודיות העניניהעו )ב( 
 שירותו באותה מידה שבה חייב הנוטריון בעצמו לשמור על סודיותם.

כאמור  ים כדי להבטיח שעובדיו ישמרו על הסודיותרריון חייב לנקוט אמצעים סבינוט )ג( 
 בסעיף זה.

ף זה לא יחול על גילוי שנצטווה עליו הנוטריון או עובדו לפי צו בית משפט או סעי )ד( 
 ך משפטי.ליבה

שתמש נוטריון בידיעה שהגיעה אליו במילוי תפקידו ממי שנזקק לשירותו לכל מטרה לא י .29
 זולת למען אותו אדם שנזקק לשירותו כאמור או ברשותו.

 ושמירת מסמכים ו': ניהולפרק 
 

ם לשלוח משפטים רשאי להקים ארכיון מרכזי למסמכים נוטריוניים ולחייב נוטריונישר ה .30
לארכיון זה, במועד שנקבע בתקנות, עותק ממסמכים או מסוגי מסמכים כפי שנקבע בתקנות 

 שורשל אי כוחו

 כוח-יפוי
  (1)תיקון מס' 

 1978-תשל"ח

  (1)תיקון מס' 
 1978-תשל"ח

 ועצת כבוד המקשמיר

 הנאמנות חובת

 ת פרסומת הסדר
 ( 7תיקון מס' )

 2000-סתש"

ר שידול לשם איסו
 השגת עבודה

 ש בתאריםשימו

 ותפות על שותהגבל

 ריר עיסוק כשכאיסו

 מקצועיסוד 

ר השימוש איסו
רה בידיעה שנמס

 לנוטריון

 1976-של"זת "טת

 ון מרכזיארכי



 1976-חוק הנוטריונים, תשל"ו
 נוסח מלא ומעודכן

 

7 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

C:\Users\Adit\Desktop\Notary's Law.doc 

 באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

 בדרך שנקבעה בתקנות. ולותיויון ינהל ספרים בקשר למילוי תפקידו, ובהם יירשמו פענוטר .31

 –משפטים יקבע בתקנות שר ה .32

ם לעיין במסמכים אשר בארכיון המרכזי למסמכים נוטריוניים, סוגי הזכאיאת  (1)
, את סוגי הזכאים לקבל העתקים מהם, ואת 54לרבות מסמכים שנמסרו לפי סעיף 

 סדרי העיון וקבלת ההעתקים;

שר היו א, 31 ףה והמקום לגניזת מסמכים, לרבות ספרים כאמור בסעיאת הצור (2)
 בידי נוטריון.

ד את המסמכים שעליו לשמור ואת הספרים שעליו לנהל, לפי חוק זה, ריון יעמינוט )א( .33
 לביקורת מי ששר המשפטים מינהו לכך.

 י הבקורת ייקבעו בתקנות.דרכ )ב( 

זה, ישמור בסוד כל דבר שבא לידיעתו במילוי  סעיףשנתמנה לערוך בקורת לפי מי  )ג( 
ה זו אינה חלה על גילוי שנצטווה תפקידו ולא ישתמש בידיעה כאמור אלא למילוי תפקידו; הורא

 עליו בחקירה על פי דין או בהליך משפטי.
 ז': שיפוט משמעתיפרק 

 –יון אשם בעבירת משמעת אם נוטר .34

 שנקבעו בפרק ה';כפי על כללי האתיקה המקצועית  עבר (1)

קיים את המוטל עליו לפי הוראות חוק זה והתקנות שהותקנו לפיו או התרשל לא  (2)
 המוטל עליו כאמור; בקיום

 במילוי תפקידיו כנוטריון פעולה שלא היה מוסמך לה בחיקוק; עשה (3)

 ע או היה חייב לדעת שהוא כוזב;ידאישור ש נתן (4)

של חוק זה, או  וחהוא למעלה מן הקבוע מכוכר שאו דרש בעד שירותיו ש גבה (5)
 של חוק זה;טעם מספיק, שכר שהוא למטה מן הקבוע מכוחו  גבה או דרש, ללא

 שע, בישראל או מחוצה לה, בעבירה שיש בה משום קלון.הור (6)

ק וח ן בעבירות משמעת לפי פרק זה יהא לפני בית הדין המשמעתי המחוזי שהוקם לפיהדיו .35
 בו לענין זה יכלול שני נוטריונים לפחות.כת הדין( והרבי - להלןהלשכה )

, בין ביוזמתם ובין על פי תלונת אדם אחר, ץ המשפטי לממשלה או נציגו רשאיםהיוע .36
 .הז להגיש קובלנה לבית הדין בשל עבירת משמעת ולהתייצב ולטעון בכל הליך לפי פרק

של בית הדין וסדרי הדין בדיון לפי פרק זה יהיו כסמכויות וסדרי הדין יות כוהסמ )א( .37
ו; כן יחולו סעיפים פיאו על  בדיון לפי הפרק הששי לחוק הלשכה, זולת אם נקבע אחרת בחוק זה

 לחוק הלשכה בשינויים המחוייבים. 80-ו 64

 זה.פרק המשפטים רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין מיוחדים בהליכים לפי שר  )ב( 

בית הדין שיש לערוך חיפוש כדי להבטיח הצגה של תעודה או מסמך הדרושים ראה  .38
צו חיפוש; הצו יבוצע כדרך צו חיפוש לפי  תןלילחקירה בעבירת משמעת או לדיון, רשאי הוא 

 .1969-תשכ"ט[, שדפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח ח

 הדין מוסמך להטיל על הנוטריון:בית ה הם אמצעי המשמעת שואל )א( .39

 רה;אזה (1)

 פה;נזי (2)

 לירות לכל עבירה; 20,000בסכום שלא יעלה על  קנס (3)

 רשיון לתקופה קצובה שלא תעלה על חמש שנים;יית תקפו של ההתל (4)

 ול הרשיון.ביט (5)

 טל לפי סעיף זה ייגבה כמו קנס שהטיל בית משפט בהליך פלילי.והש קנס )ב( 

 ל ספריםניהו

ת בקשר לטיפול תקנו
 ועיון במסמכים

 רתביקו

 ות משמעתעביר

של דין יות בית הסמכו
 דיןה לשכת עורכי

 קובל

 ת חוק הלשכהתחול

 יפושצו ח

 י משמעתאמצע
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לחוק הלשכה,  69גם הסמכויות האמורות בסעיף  39הדין יהיו בנוסף לאמור בסעיף  לבית .40
 לחוק הלשכה. 74-ו 73כן יחולו סעיפים 

 

טריון והיועץ המשפטי לממשלה או נציגו רשאים לערער על פסק הדין של בית הנו )א( .41
ך שמערערים על פסק ובדרי חוק הלשכה, במועד הדין לפני בית הדין המשמעתי הארצי, שהוקם לפ

 לפי חוק הלשכה. יםדין של בית הדין שניתן בהליכ

 סעיף זה יכלול שני נוטריונים לפחות. יפב בית הדין המשמעתי הארצי בערעור להרכ )ב( 

פסק הדין של בית הדין המשמעתי הארצי לפי סעיף זה רשאים הנוטריון והיועץ על  )ג( 
תוך שלושים יום מיום  המחוזי בירושליםאו נציגו לערער לפני בית המשפט  שלהלממ המשפטי

 שהודע להם פסק הדין של בית הדין הארצי.

 .)בוטל( )ד( 
 

 –הדין רשאי להשעות נוטריון  בית )א( .42

עבר במילוי תפקידו ש ם בבית משפט בשל עבירה פליליתאישוגש נגדו כתב שהו (1)
 היה בה משום קלון;ושבנסיבות הענין 

עמד לפניו לדין לפי חוק זה בענין שבו עלול בית הדין להחליט על התליית שהו (2)
 תקפו של הרשיון או על ביטולו.

, ואם משפט( תהא עד לפסק דינו בבית ה1ייתו של נוטריון לפי סעיף קטן )א()השע )ב( 
הדין לפי חוק זה; לא הובא  לפסק הדין של בית עד -פני בית הדין ל הורשע והובא דבר ההרשעה
 -ופי, או שבוטלה ההרשעה סום מיום שבו נעשה הפסק המרשיע י םהדבר לבית הדין תוך שלושי

 לה ההשעיה.בט

 ין.ת הד( תהא עד למתן פסק הדין בבי2ייתו של נוטריון לפי סעיף קטן )א()השע )ג( 

 .)בוטל( )ד( 

 41ותו כאילו היה פסק דין, וסעיף על החלטת בית הדין להשע י נוטריון לערעררשא )ה( 
 שעיה.ת ההיחול בשינויים המחוייבים; אולם הגשת הערעור לא תעכב א

 

 ח': סיום הכהונה והפסקתהפרק 

 בטל אם נתקיימה אחת מאלה: נו של נוטריוןרשיו .43

 המשפטים ביטל את הרשיון על פי בקשת הנוטריון;שר  (1)

 טריון חדל להיות אזרח ישראלי;הנו (2)

 ותו של הנוטריון בלשכת עורכי הדין פקעה.חבר (3)

 יון שנתקיימה בו אחת מאלה:נוטר .44

 לשכה;א לחוק ה52ותו בלשכת עורכי הדין הופסקה מכוח האמור בסעיף חבר (1)

 ב לחוק הלשכה;52יל את חברותו בלשכת עורכי הדין כאמור בסעיף הגב (2)

 לחוק הלשכה; 49ותו בלשכת עורכי הדין הושעתה, לפי סעיף חבר (3)

 ה;לחוק הלשכ 78 יףעה זמנית לפי סעהוש (4)

 ת.ודמתוקף רשיונו מותלה כל עוד ההפסקה, הגבלת החברות או ההשעיה בעינן עויהא 
 ןות חתימת נוטריוט': אימפרק 

מתו של נוטריון, בתוקף תפקידו לפי חוק זה והתקנות על פיו, על גבי מסמך חתי )א( .45
או עובד לום משפט ש-הנועד לשימוש מחוץ לישראל, תאומת, על פי בקשת מעונין, בידי רשם בית

 מדינה שמונו לכך בידי שר המשפטים.

 (.חק)נמ )ב( 
 

 י': שונותפרק 

 –משפטים רשאי לקבוע בתקנות שר ה .46

בעד שירותיו לפי חוק זה ואת מקרי הפטור  וןשיעור השכר שיקבל נוטריאת  (1)

 י עזראמצע
( 3)תיקון מס' 

 1980-תש"ם

 רערעו

 ית נוטריוןהשעי

 ל הרשיוןביטו

ת החברות הפסק
 בלשכת עורכי הדין

 ות לאמת הסמכ
 ( 4תיקון מס' )

 1989-ט"תשמ

רי ות בדבר שיעתקנו
ם שכר ושירותי

 גרותאו

 ( 4תיקון מס' )
 1989-ט"תשמ

( 10)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 10)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 10)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח



 1976-חוק הנוטריונים, תשל"ו
 נוסח מלא ומעודכן
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 משכר;

 ם.כים נוטריוניילמסמהאגרות שישולמו בעד שירותי הארכיון המרכזי את  (2)

יון המשתמש בסמכותו לגבי מסמך ביודעו כי המסמך נועד לביצוע עבירה פלילית או נוטר .47
ש שנים או כדינו של האשם באותה עבירה, לוסר שמא -שבעריכתו היה משום עבירה פלילית, דינו 

 הכל לפי העונש החמור יותר.

 סר שלוש שנים.מא -וטריון, דינו ות נוסמך לכהן כנוטריון ומתחזה להימ ואינמי ש .48

לנוטריון בלי להיות מוסמך לכך  8שעושה פעולה מן הפעולות שנתייחדו לפי סעיף מי  )א( .49
 –על פי דין 

 לירות; 10,000ס קנ -ו דינ (1)

 זיר אותו למי ששילמו.יח -ו זכאי לשכר בעד הפעולה, ואם שולם שכר אינ (2)

 איה.ען שהוא מוסמך לעשיית הפעולה, עליו הרהטו )ב( 

ם של רשות מקומית שבו בית משפט שלום ואין בו משרד נוטריון, רשאי שר בתחו .50
להשתמש בסמכויות נוטריון,  טפשהמשפטים למנות עובד המדינה הממלא תפקיד באותו בית מ

יות אלה כדין פעולה של סמכוכולן או מקצתן, ודין פעולה שנעשתה בידי עובד המדינה מכוח 
 נוטריון.

לפקודת  29ם דיפלומטיים ונציגים קונסולריים של ישראל כמשמעותם בסעיף נציגי )א( א.50
לארץ בסמכויות נוטריון, ודין -סמכים להשתמש בחוץ, מו1971-הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א

ון. נציג כאמור לא וטריפעולה שנעשתה בידי נציג כאמור מכוח סמכויות אלה כדין פעולה של נ
, במתכונת שיקבע המנהל ה, אלא לאחר שישתתף בהשתלמות קצרישתמש בסמכויות נוטריון

 הכללי של משרד החוץ, או מי שהוא הסמיך לכך, בהתייעצות עם ועדת הרישיונות.

פטים, בהסכמת שר החוץ, לקבוע משאף האמור בסעיף קטן )א( רשאי שר העל  )ב( 
יו לפי חוק זה, בשינוי ירותש דבתקנות את שיעור השכר שיקבל נציג דיפלומטי או קונסולרי בע

(; שכר כאמור ישולם לאוצר המדינה ויכול שיהא שונה במדינות 1)46שנקבע לפי סעיף  רמהשכ
 ושייקבע במטבע המדינה שבה ייגבה. יגבההשונות שבהן י

 

 –ם בטלי .51

 (;1913) 1331בזילקעדה שנת  27מיום  ק העותמאני בדבר הנוטריוןהחו (1)

 ;1971-פקודת הרשמים ]נוסח חדש[, תשל"אל 18 סעיף (2)

 ;1950-נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י חוק (3)

 ;1956-האגרות )נוטריון ציבורי(, תשט"ז חוק (4)

 ;4.7.1918ות הנוטריון הציבורי מיום תקנ (5)

ועל תרופות שיינקטו או יינתנו לגבי מסמכים שנערכו ין בביטולם כדי להשפיע על הליכים אך א
 לפני תחילתו של חוק זה.

גדרת "תעודה ציבורית", אחרי , בה1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א 29ף בסעי .52
 ( להגדרה, יבוא "נוטריון".2ין שיפוטית" שבפסקה )מעפוטית או ת שיהמלים "גוף אחר בעל סמכו

 רי סעיף קטן )ו( יבוא:, אח1965-הירושה, תשכ"הלחוק  22ף בסעי .53

 ענין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט."")ז(ל

וף לאמור בחוק בכפ ם ארכיון מרכזי למסמכים נוטריונים, יימסרו לו למשמרתהוק )א( .54
 ריון הציבורי שעל יד בית המשפט.טונסמכים הנוטריוניים וספרי ה, המ1955-הארכיונים, תשט"ו

שלפני תחילתו של חוק זה כיהן כדין כנוטריון למסמכים יוצאי חוץ, רואים אותו י מ )ב( 
 .2 הכשירויות לפי סעיףו כאילו נתמנה נוטריון ביום תחילתו של חוק זה, אף אם אין ל

תחילתו של חוק זה, ינהג  ינפשהיה נוטריון למסמכים יוצאי חוץ בתכוף למי  )ג( 
 שעליו לשמרם אותה שעה, כאילו חוק זה לא נתקבל.ם של אישורים נוטריוניים יבהעתק

 לעבירה סיוע

 ותהתחז

ת פעולה עשיי
 שיוחדה לנוטריון

 יוןרי מקום נוטמילו

 יות נציגי המדינהסמכו
  (1)תיקון מס' 

 1978-תשל"ח
 ( 9)תיקון מס' 

 2002-בתשס"

 ליםביטו

 ותין פקודת הראתיקו

 ן חוק הירושהתיקו

 ות מעברהורא

 1976-תשל"זת"ט 



 1976-חוק הנוטריונים, תשל"ו
 נוסח מלא ומעודכן
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מות על מסמכים יוצאי חוץ שנערכו כדין בידי נוטריון למסמכים יוצאי חוץ לפני חתי )ד( 
 רך האמורה בפרק ט'.ו בדתחילתו של חוק זה, יאומת

שהיה נוטריון למסמכים יוצאי חוץ ועבר לפני תחילתו של חוק זה עבירת משמעת מי  )ה( 
או אותה עבירה כעבירת משמעת לפי חוק , יר1950-נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י לפי חוק

 זה.

תן לאדם יינ ( עד יום תחילתו של חוק זה לא1976אי במ 31ם ב' בסיון תשל"ו )מיו )ו( 
תדון ועדת  א, ול1950-רשיון לכהן כנוטריון לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י

אדם לקבלת רשיון כאמור, אלא אם נתנה ועדת ההמלצות את המלצתה עד יום ההמלצות בבקשת 
 יום זה, הכל לפי הענין. עד( או הוגשה הבקשה 1972במאי  30י"ז בסיון תשל"ב )

 

 נות בכל הנוגע לביצועו.קת ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין פטיםמששר ה .55

)ו( שתחילתו 54תו של חוק זה בתום שנה אחת מיום פרסומו ברשומות, זולת סעיף תחיל .56
 (.1976במאי  31ביום ב' בסיון תשל"ו )

 

 
 ם י' צדוקחיי ק רביןיצח ים קציראפר 
 המשפטיםשר  הממשלה ראש א המדינהנשי 
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