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  ללקוחות נוטריונטמדריך 

 עבודהמדריך  ת :צוואה נוטריוני

    22/06/20שפורסם ע"י מחלקת נוטריונים. עודכן: צוואה נוטריונית  עשיית נוהל מבוסס על 

 עדכנית עם תמונה  יעשה באמצעות תעודה מזהה  הזהותירור ב .1 המצווה זהות

הנוטריון יצרף לעותק שנשאר בידיו העתק צילומי של התעודה המזהה   .2

 ( אין לצרף צילום ת"ז לצוואה עצמה. תקנות הנוטריוניםל 2)תקנה 

 כשרות משפטית 

 

של המצווה ולהיות    הכשרות המשפטיתהנוטריון חייב לברר את 

 . חופשי רצון שהוא פועל מתוך הבנה ו  משוכנע

 . בשלב חשוב זה להפעיל שיקול דעת ולגלות אחריות מרבית יששימו לב: 

 את הכשרות המשפטית ניתן לציין:   לבררדרכים שונות ה בין

   ; ללא נוכחות אדם אחר ,עם המצווה אישית פגישה  .1

במטרה להתרשם מצלילות הדעת של המצווה   שימוש בשאלות פתוחות .2

   (עם מי? )לאן נסעת בחופשה האחרונה שלך?

 תעודה רפואית

 

מעידה על  ו  ,על הנוטריון לדרוש תעודה רפואית שהוצאה ביום עשיית הצוואה

 . כשרותו המשפטית של המצווה

 יש כפתור "תעודה רפואית" להנחיות ולטופס הבקשה.   בממשק הנוטריון

 התעודה הרפואית תצורף למקור של הנוטריון בלבד! 

המצווה יאמר את דברי צוואתו בעל פה בפני הנוטריון, אשר ירשום   .1 הצוואה אישור

 ; יגיש לנוטריון את צוואתו בכתב שהמצווה  או אותם, 

הנוטריון יקריא למצווה את צוואתו והמצווה יצהיר בפניו כי זוהי צוואתו   .2

 ( חוק הירושהב ל22)סעיף 

 ; לנוטריון )או תרגומה)את הצוואה  יקריאהמצווה ש או
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הוקראו למצווה או נקראו  גבי הצוואה שדברי המצווה על  יכתוב הנוטריון  .3

 . ושהוא הצהיר שזוהי צוואתו ,על ידו

 צוואה בשפה זרה

 

 :שהנוטריון מבין והמצווה מביןזרה שפה  .1

  א54לאור תקנה מומלץ לצרף לצוואה תרגום לעברית או ערבית, 

  .אין צורך לתרגם צוואות שנכתבו באנגלית .תקנות הירושהל

 : מבין והמצווה מביןאינו שהנוטריון שפה זרה  .2

 המתרגם יתרגם בכתב את הצוואה ויחתום על תצהיר מתרגם. 

 שנשמר במשרדו. יצרף את התרגום והתצהיר למקור  הנוטריון

 חתימה על הצוואה

 

כל  בתחתית  בר"ת של שמו , ויחתום(A)א / הנוטריון יסמן את הצוואה  .1

 .  עמוד 

 .מומלץ שהמצווה יחתום על הצוואה, אף כי הדין אינו מחייב זאת .2

 הכצוואמספר סידורי    וגםכאישור צוואה מקבלת מספר סידורי  המספור הצווא

 אוטומטי( )בנוטריונט המספור 

 חשבונית מס 

 

 מס מפורטת ומדויקת:-יש להקפיד על חשבונית

יש לפרט בחשבונית את מספר שעות   הצוואה אומתה מחוץ למשרד? .1

 העבודה ואת הוצאות הנסיעה )אם נגבו( 

 חובה לציין על החשבונית את שמו של המשלם עבור האישור  .2

 הנוטריון מומלץ לצרף העתק של החשבונית למקור שנשמר אצל  .3

בצירוף    ,מקורות זהים למקור שנמסר ללקוח 2הנוטריון ישמור אצלו   .1 שמירה וסודיות

 .עותק תעודה מזהה ותעודה רפואית, אם יש

 מקור אחד ישמש כגיבוי במקרה שהאישור ידרש ע"י בית משפט 

של המקור    נוטריון יתן למצווה, ע"פ דרישת המצווה, העתק מאושר .2

 שנשמר במשרדו

 המצווה בחיים, לא ימסור הנוטריון לאחר העתק של הצוואה כל עוד  .3
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על פי מדיניות הרשם, הפקדת הצוואה יכולה להתבצע אך ורק על ידי   .1 רושהיהרשם לענייני 

   כמעשה אישי המצביע על גמירות דעתו.המצווה, 

הנוטריון ירשום את פרטי ההפקדה ויצרף   – במקרה של הפקדה כאמור  .2

 צילום של אישור הרשם למקור ששמר במשרדו.  

ביטול צוואה 

 נוטריונית

 

 

 , ביטול צוואה נוטריונית יעשה באחת מאלה:לחוק הירושהבהתאם 

 לחוק הירושה(  36ביטול מפורש באחת הצורות לעשיית צוואה )סעיף   .1

 הירושה( א לחוק 36השמדת הצוואה )סעיף  .2

 ב לחוק הירושה( 36עשיית צוואה חדשה )סעיף   .3

 .אישור על ביטול מסמך נוטריוניהביטול ע"י הנוטריון יבוצע עם 
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