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דוגמאות לאישורי נוטריון | אתר משרד המשפטים
מספר סידורי ...........
טופס מס' 1

אימות חתימה
אני הח תום מטה  .............................................נוטריון בעל רישיון מספר .......................
מאשר כי ביום  ........................ניצב/ה לפני במשרדי שבמען/ ................
בכתובת ..................................................................... ...............................
מר/ת .......................................................
שזהותו/ה הוכחה לי על פי תעודת זהות /דרכון ( ..................שם המדינה)  /תעודה
ציבורית  .......................מספר  .............................שהונפק/ה ביום .............................
ו שוכנעתי כי הניצב/ת בפני הבין/ה הבנה מלאה את משמעות הפעולה וחתם /ה מרצונו /ה
החופשי על המסמך המצורף והמסומן באות  /מספר ..............
לראיה אני מאמת את חתימתו/ה של מר/ת  .................................בחתימת ידי ובחותמי,
היום ........................
שכר נוטריון ................שקלים חדשים.

______________________
חתימה
חותם הנוטריון
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דוגמאות לאישורי נוטריון | אתר משרד המשפטים
מספר סידורי.......................
טופס מס' 2

אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר
אני החתום מטה ..............................................................נוטריון בעל רישיון
מספר  ........................................מאשר כי ביום  ......................................ניצב/ה לפני
במשרדי שבמען  / ...............................בכתובת ...............................................................
מר/ת ..................................................
שזהותו/ה הוכחה לי על פי תעודת זהות  /דרכון ( .................שם המדינה)  /תעודה
ציבורית  ..........................מספר  .................................שהונפק/ה ביום ..............................
ושוכנעתי כי הניצב/ת בפני הבין/ה הבנה מלאה את משמעות הפעולה וחתם/ה מרצונו/ה
החופשי על המסמך המצורף והמסומן באות  /מספר .................................
בשם התאגיד  ............................................... ..................ח.פ........................... .
בכתובת ...................................
בתפקיד אפוטרופוס  /בתפקיד נאמן  /בתפקיד אחר...................
של  .........................................................ת.ז............................ .
בכתובת .................................................................
בשם הזולת  ............................................................ת.ז.................................... .
בכתובת ...................................
אני מאשר שהוגש לי המסמך  .......... .........................שהוצא על ידי .............................
ביום  ...................כראיה בכתב ,להנחת דעתי ,לשם הוכחת רשותו/ה לחתום כאמור.
לראיה אני מאמת את חתימתו/ה של מר/ת  .................................בחתימת ידי ובחותמי,
היום ........................

שכר נוטריון ...............שקלים חדשים
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דוגמאות לאישורי נוטריון | אתר משרד המשפטים
מספר סידורי..................
טופס מס' 3

אימות חתימה של קטין
אני החתום מטה  ............................................................נוטריון בעל רישיון
מספר  .................................מאשר כי ביום  ....................................ניצב/ה לפני במשרדי
שבמען  / ..................בכתובת .....................................
הקטין/ה  ,............... ..................................................שנולד/ה ביום .........................
שזהותו/ה הוכחה לי על פי תעודת זהות /דרכון ( ..........שם המדינה)  /תעודה
ציבורית  ......................מספר  ................................שהונפק/ה ביום ......................
וחתם/ה מרצונו/ה החופשי על המסמך המצורף והמסומן באות  /מספר ;..............
אם הפעולה של הקטין/ה טעונה הסכמה או אישור לפי חוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות,
התשכ"ב 1962 -נתקיים אחד מאלה:
הוכח לי על ידי תעודה ציבורית שנעשתה על ידי ...................................
ביום  .........................שהוצגה בפני ומצורפת ומסומנת באות  /מספר  ................כי ניתנו
ההסכמה או האישור כאמור
הורה  /אפוטרופוס הקטין/ה מר/ת  ..... ............................נתן/ה את הסכמתו/ה בכתב
לפעולת הקטין/ה בגוף המסמך האמור  /המצורפת והמסומנת באות  /מספר  ...............במעמד
עשיית הפעולה על ידי הקטין/ה; הורה /אפוטרופוס הקטין/ה מוכר/ת לי באופן אישי  /כפי
שזהותו/ה הוכחה לי על פי תעודת זהות /דרכון ( ......שם המדינה)  /תעודה ציבורית........
מספר ................................שהונפק/ה ביום ..........................
הפעולה טעונה הסכמה או אישור כאמור.
תקפה של פעולת הקטין/ה במסמך האמור כפוף לאמור בחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,התשכ"ב.1962-
לראיה אני מאמת את חתימתו/ה של הקטין/ה  ............................בחתימת ידי ובחותמי,
היום .........................
שכר נוטריון ..................שקלים חדשים.
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דוגמאות לאישורי נוטריון | אתר משרד המשפטים
מספר סידורי..................
טופס מס' 4

אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון
אני החתום מטה  ...........................................נוטריון בעל רישיון מספר  ....................מאשר
כי ביום  ...............ניצב/ה לפני במשרדי שבמען / ..................
בכתובת ................................................................
מר/ת ....................................................................
שזהותו/ה הוכחה לי על פי תעודת זהות /דרכון ( ..............שם המדינה)  /תעודה
ציבורית  ........................מספר  ..................................שהונפק/ה ביום ..............................
ושוכנעתי כי הניצב/ת בפני הבין/ה הבנה מלאה את משמעות הפעולה וחתם/ה מרצונו/ה החופשי
על המסמך המצורף והמסומן באות  /מספר . ...............
המסמך המצורף ערוך בשפה  ..............................ואני מאשר שתרגום המסמך האמור
לשפה  ,........................הידועה לי ,המלווה בתצהיר של המתורגמן
מר/ת  ...........................................................מכתובת  ....................................בדבר
נאמנות התרגום נמסר לי לעיון ולמשמרת.
לראיה אני מאמת את חתימתו/ה של מר/ת  ......................בחתימת ידי ובחותמי,
היום . ................

שכר נוטריון.....שקלים חדשים
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דוגמאות לאישורי נוטריון | אתר משרד המשפטים
מספר סידורי ...............
טופס מס' 5

אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם
אני החתום מטה  ................................נוטריון בעל רישיון מספר  ...........................מאשר כי
ביום  ........................ניצב/ה לפני במשרדי שבמען / ...................
בכתובת ......................................................
מר/ת .........................................................................
שזהותו/ה הוכחה לי על פי תעודת זהות  /דרכון ( ..............שם המדינה)  /תעודה
ציבורית  ........................מספר  ................................................שהונפק/ה
ביום ...............................
ושוכנעתי כי הניצב/ת בפני הבין/ה הבנה מלאה את משמעות הפעולה וחתם/ה מרצונו/ה החופשי
על המסמך המצורף והמסומן באות /מספר .................
המסמך המצורף ערוך בשפה  ,......................שאינה ידועה למר/ת . .........................
אני מאשר כי אני שולט היטב בשפות  .............................ו .................................ותרגמתי
את המסמך האמור לשפה  .............................הידועה למר/ת  ..................................לפני
שחתם/ה.
אני מאשר כי המתרגם/ת מר/ת  ................................מכתובת .....................................
אשר נחה דעתי כי הוא/היא שולט/ת בשפות  ..............................ו ............................תרגם/ה
את המסמך האמור בנוכחותי למר/ת  ................................לשפה  .............................הידועה
לו/ה ,לפני שחתם/ה; תצהיר של המתרגם/ת בדבר השליטה בשפות ודיוק התרגום ,נמסר לי
לעיון ולמשמרת.
לראיה אני מאמת את חתימתו/ה של מר/ת  ..........................בחתימת ידי ובחותמי,
היום ................

שכר נוטריון.....שקלים חדשים
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דוגמאות לאישורי נוטריון | אתר משרד המשפטים
מספר סידורי..................
טופס מס' 6

אישור העתק
אני החתום מטה  ..................................נוטריון בעל רישיון מספר  ..........................מאשר כי
הוצג בפני:
מסמך המקור
העתק מאושר של מסמך המקור
העתק של מסמך המקור
מידע ממוחשב ( ...................נא פרט) ממאגר המידע של ..........................
שנערך בשפה  ......................הידועה לי.
אני מאשר ,בחתימת ידי ובחותמי ,כי המסמך המצורף והמסומן באות  /מספר  ...........הוא
העתק מדויק של המסמך או המידע שהוצג בפני.
היום ..........................

שכר נוטריון.....שקלים חדשים
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דוגמאות לאישורי נוטריון | אתר משרד המשפטים
מספר סידורי..................
טופס מס' 7

אישור נכונות תרגום
אני החתום מטה  ................................................נוטריון בעל רישיון מספר .....................
מצהיר בזה ,כי אני שולט היטב בשפות  ........................ו..........................
וכי המסמך המצורף לאישור זה והמסומן באות  /מספר  .............הוא תרגום
לשפה  ...............................של
מסמך המקור
העתק מאושר של מסמך המקור
העתק של מסמך המקור
מידע ממוחשב ( ...................נא פרט) ממאגר המידע של ..........................
( .............................................כאן יש לציין את החלופה שסומנה למעלה) הערוך
בשפה  ......................מצורף לאישורי זה ומסומן באות  /מספר ...............
לראיה אני מאשר את דיוק התרגום האמור בחתימת ידי ובחותמי ,היום .....................

שכר נוטריון.....שקלים חדשים
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דוגמאות לאישורי נוטריון | אתר משרד המשפטים
מספר סידורי..................
טופס מס' 8

אישור על קבלת תצהיר או הצהרה
אנ י החתום מטה ............................................................נוטריון בעל רישיון מספר
 .................................מאשר כי ביום...................ניצב/ה לפני במשרדי שבמען
 / ...............................כתובת  ................................................................................מר/ת
...............................................
שזהותו/ה הוכחה לי על פי תעודת זהות  /דרכון ( ...................שם המדינה)  /תעודה ציבורית
 .........................מספר ................................שהונפק/ה ביום .................................
ולאחר שנוכחתי שהוא/היא יודע/ת את שפת תצהיר/ההצהרה  ,................................הידועה
גם לי ,קרא/ה בנוכחותי  /קראתי לו/ה את התצהיר/ההצהרה המצורף/ת ומסומן/ת באות  /מספר
..............
ו לאחר שתרגמתי לו/ה לשפה  ,.................................שהוא/היא יודע/ת אותה ,קראתי את
התצהיר/ההצהרה המצורף/ת ומסומן/ת באות  /מספר  ..............בפניו/ה
ו לאחר שהמתרגם מר/ת  ..................................................................................מכתובת
 ...................................................................השולט/ת ,להנחת דעתי ,בשפת התצהיר/ה
הצהרה  ,.............................הידועה גם לי ,ובשפת התרגום  ........................תירגם/ה לו/ה את
התצהיר/ההצהרה ,המצורף/ת והמסומן/ת באות  ,.............לשפת התרגום שאותה הוא/היא
יודע/ת (תרגום ההצהרה מצורף ומסומן באות  /מספר )...............
ל אחר שביררתי ונוכחתי כי מר/ת  ................................הבין/ה את תוכן התצהיר/ההצהרה
ולאחר שה זהרתי אותו/ה שעליו לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהיר/ההצהרה וחתם/ה עליו/ה בנוכחותי ומרצונו/ה
החופשי.
לראיה אני מאמת את חתימתו/ה של מר/ת  ..........................בחתימת ידי ובחותמי ,היום
................

שכר נוטריון ...............שקלים חדשים
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דוגמאות לאישורי נוטריון | אתר משרד המשפטים
מספר סידורי..................
טופס מס' 9

אישור על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם
אנ י החתום מטה  ..................................................................נוטריון בעל רישיון מספר
 .................................מאשר כי ביום ...................ניצב/ה לפני במשרדי שבמען
 / ............................כתובת  ................................................................................מר/ת
...............................................
שזהותו/ה הוכחה לי על פי תעודת זהות  /דרכון ( ....................שם המדינה)  /תעודה ציבורית
 ...................... ...מספר ................................שהונפק/ה ביום ...............................
וחתם/ה בפני בכתב על התצהיר/ההצהרה המצורף/ת והמסומן/ת באות/מספר  ,.................על
פיו הוא/היא שולט/ת בשפות המקור והתרגום ותרגם את המסמך המצורף והמסומן באות/
מספר  ..............הערוך בשפה  ......................................לשפה  ......................................וכי
התרגום ,המצורף
(שפת מקור)

(שפת התרגום)

ומסומן באות  /מספר  .............הוא מדויק.
ול אחר שביררתי ונוכחתי כי מר/ת  ................................הבין/ה את תוכן התצהיר/ההצהרה
ולאחר שהזהרתי אותו שעליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר את נכונות התצהיר /ההצהרה וחתם/ה עליו/ה בנוכחותי ומרצונו/ה החופשי.
לראיה אני מאמת את חתימתו/ה של מר/ת  ..........................בחתימת ידי ובחותמי ,היום
................
אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף  )4(7לחוק
הנוטריונים ,התשל"ו.1976-

שכר נוטריון ...............שקלים חדשים
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דוגמאות לאישורי נוטריון | אתר משרד המשפטים
מספר סידורי ....................
טופס מס' 10

תעודת חיים
אני הח תום מטה  .....................................................................נוטריון בעל רישיון
מספר  ....................................מאשר כי ביום  ..........................................ניצב/ה לפני
במשרדי שבמען / .............................................
בכתובת  ...........................................................מר/ת .......................................................
שזהותו /ה הוכחה לי על פי תעודת זהות  /דרכון ( .............................שם המדינה)  /תעודה
ציבורית  ...........................מספ ר  ................................................שהונפק/ה
ביום ..............................
וחתם/ה להלן בנוכחותי ...............................................
(חתימת הניצב/ת)
נבצר ממנו/ה לחתום מסיבה זו:
....................................................................................
לפיכך אני מאשר כי מר/ת  ..............................................הוא  /היא בחיים.

לראיה באתי על החתום בחתימת ידי ובחותמי ,היום .............................................

שכר נוטריון ....................שקלים חדשים

 | notary net.comטלinfo@notary-net.com | 058-6163980 .
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דוגמאות לאישורי נוטריון | אתר משרד המשפטים
מספר סידורי ...................
טופס מס' 11

עריכת מסמך לפי סעיף )9(7
לחוק הנוטריונים ,התשל"ז1976-
אני ה חתום מטה ...............................................................נוטריון בעל רישיון
מספר  ,.......................................בהתאם לסמכותי ,על פי סעיף  )9(7לחוק הנוטריונים,
התשל"ו ,1976-מאשר כי:
______________________________________________________
לראיה באתי על החתום בחתימת ידי ובחותמי,
היום .....................................................................

שכר נוטריון............שקלים חדשים

 | notary net.comטלinfo@notary-net.com | 058-6163980 .

12

דוגמאות לאישורי נוטריון | אתר משרד המשפטים
מספר סידורי ................
טופס מס' 12

אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין
לפי סעיף (2ג )1לחוק יחסי ממון בין בני זוג ,התשל"ג1973-
אני החתום מטה  ..............................................................נוטריון בעל רישיון
מספר  ........................................מאשר כי ביום  ............................ניצבו לפני במשרדי
שבמען / ......................
בכתובת  ............................................................ ..............................בני הזוג:
 .1מר .................................................................
שזהותו הוכחה לי על פי תעודת זהות  /דרכון ( .......................שם המדינה)  /תעודה
ציבורית  ..... ................מספר  ...........................שהונפק/ה ביום ...........................
 .2מרת ...............................................................
המוכרת לי באופן אישי
שזהותה הוכחה לי על פי תעודת זהות  /דרכון ( ........................שם המדינה)  /תעודה
ציבורית  ....................מספר  ...........................שהונפק/ה ביום ...........................
וחתמו בנוכחותי על הסכם הממון המצורף והמסומן באות  /מספר ....................
אני מאשר כי הסברתי לבני הזוג את תוכן ההסכם  /תרגמתי לבני הזוג את תוכן ההסכם בשפה
המובנת להם ונוכחתי לדעת שבני הזוג הניצבים בפני עשו את ההסכם בהסכמה חופשית והבינו
את משמעותו ותוצאותיו.
לראיה אני מאמת את חתימתם של מר .....................ומרת ....................................בחתימת
ידי ובחותמי ,היום ........................

שכר נוטריון ........................שקלים חדשים
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מספר סידורי ..............
טופס מס' 13

אישור עשיית צוואה לפי סעיף  22לחוק הירושה ,תשכ"ח1965 -
אני החתום מטה  ..........................................................נוטריון בעל רישיון מספר ................
מאשר כי ביום  ....................ניצב/ה לפני במשרדי שבמען  / .....................................בכתובת
 .......................................................מר/ת ( ....................................................להלן-:
המצווה)
שזהותו הוכחה לי על ידי תעודת זהות  /דרכון ( ....................שם המדינה)  /תעודה ציבורית
 .................מספר  ................................שהונפק/ה ביום .............................
ואמר המצווה את דברי הצוואה שרשמתי במסמך המצורף והמסומן באות  /מספר
............................
והגיש לי המצווה את דברי הצוואה בכתב במסמך המצורף והמסומן באות  /מספר
............................
וקראתי בפני המצווה את דברי הצוואה
והמצווה קרא בפני את דברי הצוואה
והצהיר מרצונו החופשי כי זוהי צוואתו.
אני מאשר כי נרשם על פני הצוואה:
כי היא נקראה בפני המצווה וכי המצווה הצהיר שזו צוואתו.
שתרגומה לשפה שהמצווה שומע נקרא למצווה על ידי מתרגם ,אשר אישר זאת על פני
הצוואה ,וכי המצווה הצהיר שזו צוואתו.
שהמצווה קרא את הצוואה  /תרגום הצוואה וכי המצווה הצהיר שזו צוואתו.
לראיה באתי על החתום היום ........................................
שכר נוטריון  ................שקלים חדשים
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מספר סידורי .............טופס מס' 14

חלק א':
הודעה על ביטול מסמך נוטריוני
אני הח תום מטה ( ........................................................להלן -המבטל) מודיע על ביטול
המסמך הנוטריוני  .............................מספר  ..................................שעשיתי בפניך /בפני
הנוטריון .............ביום ...............................
הובהרה לי החשיבות להודיע על ביטול המסמך לאחד או יותר מאלה ,לפי העניין:
לנוטריון שאישר את המסמך
למי שבידו נמצא המסמך או שפועל על פיו
_______________________
חתימת המבטל

חלק ב':
אישור על ביטול מסמך נוטריוני
אני החתום מטה ...............................................................נוטריון בעל רישיון
מספר .....................מאשר כי ביום .........................ניצב/ה לפני במשרדי
שבמען  / .......................................בכתובת .........................................
מר /ת ....................................................................................
שזהותו/ה הוכחה לי על פי תעודת זהות  /דרכון ( .........................שם המדינה)  /תעודה
ציבורית  .................. .......מספר  ...........................................שהונפק/ה
ביום ...................................
הניצב/ת בפני הבין/ה הבנה מלאה את משמעות הפעולה וחתם/ה מרצונו/ה החופשי על הודעת
הביטול שבחלק א' לטופס זה ,לגבי-
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מסמך נוטריוני  ..............................................שאישרתי ביום ..................................
ומספרו  ................................ואני מאשר כי רשמתי בעותק של המסמך השמור עמי הערה על
ביטולו ותאריך קבלת הודעת הביטול.
מסמך נוטריוני  ..........................................שאישר נוטריון ...............................
ביום  ..................................ומספרו ......................................
המסמך הנוטריו ני  /העתק המסמך הנוטריוני מצורף ומסומן באות  /מספר ...............................
(רשות)
אין באישור זה ערובה לתוקפו של הביטול.
לראיה אני מאשר את מתן ההודעה בכתב על הביטול כאמור בחתימת ידי ובחותמי,
היום.....................................

שכר נוטריון  .................שקלים חדשים

__________________
חתימה

חותם הנוטריון
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תוספת ראשונה( :תקנה (4ה))

תעודת רופא
______________________________________

שם הרופא:

מענו ומקום עבודתו______________________________________ :
מספר רישיונו:

______________________________________

אני הח"מ ד"ר ........................................מעיד ומאשר בזה בתאריך היום .....................
ב דקתי את החולה מר  .................................בעל תעודת זהות מס'  .........................הנמצא
ב  .....................................ומצאתי שהנ"ל חולה
במחלה ..............................................................................................................................
...................................................................................................................
אני מצהיר כמו כן כי החולה מר  ...................................הוא בהכרה מלאה ובדעה צלולה,
אחראי על מעשיו וכשיר לעשיית פעולה בפני הנוטריון.

_____________________
תאריך

________________________
חתימה
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