
אישור נוטריון אלקטרוני

שאים למצגת ו נ

אישור נוטריון אלקטרוני  

רקע רגולטורי והחיסכון הצפוי למשק1)

?מה קורה בעולם2)

:היכרות עם תהליך העבודה באמצעות תרחיש לדוגמא3)

>>כוח שהנוטריון ערך -אימות חתימה על ייפוי<< 

המלצות היערכות ואבטחת המידע+ 

פירוק וניתוח של שלבי עבודה שקופים+ 

נט) 4 ו וטרי י אוטומטי  : בקרוב בנ נ שור אלקטרו אי

ן ו י טר ו ן כלים חכמים בממשק הנ המו ו

נט) 4 ו וטרי י אוטומטי  : בקרוב בנ נ שור אלקטרו אי

ן ו י טר ו ן כלים חכמים בממשק הנ המו ו



?מה הרקע למעבר לאישור נוטריון אלקטרוני

התוכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי

הורידו כאן', עמ26, ח להפחתת הנטל הרגולטורי"הדו

1
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ן תעודות ומסמכיםתרגומיאימות הסכם ממו

למשכנתאחתימהאימות

ןנסיעת ל"לחוקטי

ניתצוואה ו נוטרי

נלגופיםאישורים ל"בי

נותהצהרות שו וחברותתאגידים

מסמךשלהעתקאישורי

2

מסלול של אישור נוטריון

:כאן מתחיל אישור נוטריון

הציבור הרחב



ממלכתייםמוסדותבנקים

ניםלשכות מקצועייםוארגו

השכלהמוסדות

ל"ובחובארץהירושותרשמי

נים ל"בינארגו

וחברותיםדתאגי

סטטוטורייםגופים

משרדי ממשלה
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: הגוף שמבקש את האישור
בישראל ובעולם

מסלול של אישור נוטריון

:ולכאן הוא מגיע בסוף



פקידי האפוסטיל

ל  סטי ו אפ ת  ד ו תע ל א  גמ ו ד

ל י סט לאתר האפו ו  ק י הקל

מסלול של אישור נוטריון

אלפי אזרחים בשנה חייבים לעבור בשירות הקונסולרי או לבקר את האפוסטיל-מאות, ל"בדרך לחו

4

)1961מתוקף אמנת האג (מוסד האפוסטיל 

מאשררת מסמכים ציבוריים של המדינה ומעניקה להם תוקף  תעודת האפוסטיל 

אישורי נוטריון נכללים תחת  .ב"הגירה וכיו, עסקים, נישואין, לצרכי לימודים, בינלאומי

.  ל"ולכן טעונים אישור על מנת שיהיו תקפים בחו, "מסמכים ציבוריים"

))1977( ׁ ׁביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים(תקנות לביצוע אמנת האג : ראו גם

https://www.gov.il/he/departments/general/apostille
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_091.htm
https://www.gov.il/he/departments/general/apostille


)1961מתוקף אמנת האג (מוסד האפוסטיל פקידי האפוסטיל

מאשררת מסמכים ציבוריים של המדינה ומעניקה להם תוקף  תעודת האפוסטיל 

אישורי נוטריון נכללים תחת  .ב"הגירה וכיו, עסקים, נישואין, לצרכי לימודים, בינלאומי

.  ל"ולכן טעונים אישור על מנת שיהיו תקפים בחו, "מסמכים ציבוריים"

))1977( ׁ ׁביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים(תקנות לביצוע אמנת האג : ראו גם

?איך מבצע פקיד האפוסטיל אימות של אישור נוטריון

,  שמופיעה על האישורהיד של הנוטריון -חתימתי השוואת "אימות האישור מתבצע ע

.  במעמד קבלת הרישיון במשרד המשפטיםה.מסרלדוגמת החתימה שהנוטריונית 

פקידי האפוסטיל בכל בתי המשפט מקבלים רישום מעודכן של הנוטריונים בישראל  (

).כולל דוגמאות החתימה, מדי מספר שבועות

.הפקיד מצמיד תעודת אפוסטיל לאישור הנוטריון, כשהחתימה מאומתת

ל  י סט ו אפ ת  ד ו תע ל א  גמ ו ד

ל י סט לאתר האפו ו  ק י הקל

מסלול של אישור נוטריון

אלפי אזרחים בשנה חייבים לעבור בשירות הקונסולרי או לבקר את האפוסטיל-מאות, ל"בדרך לחו
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?מהו השירות הקונסולריהשירות הקונסולרי

שהונפקו על ידי  , השירות הקונסולרי אחראי על אימות מסמכים ציבוריים בלבד

,תעודות נישואין, תעודות זהות: כדוגמת, משרדי הממשלה ורשויות ממשלתיות במדינת ישראל

.ב"שונים וכיורשיונות, דיפלומות, תעודות פטירה

-אשרות עבודה ותעודות נישואין גירושין , אימות המסמכים נדרש לצרכים כגון אישורי לימודים

.באותן המדינות

?איך מבצעים פקידי השירות הקונסולרי אימות של מסמך ציבורי

.  ת.ממשלתיה.פקידכל תעודה ציבורית נושאת שם וחתימה של 

ההממשלתייםבשירות הקונסולרי משווים את השם והחתימה שעל התעודה לרשימת הפקידים 

.  כפי שנמסרת להם מכל המשרדים והרשויות בישראל, המורשים לחתום על תעודות

י ר ל סו נ ו ת הק ו ר י לאתר הש ו  ק י הקל

ת ו ר בג דת  ו תע על  ת  י ת ל ש ממ דה  י פק ל  ש מה  י :חת
לה י תח ה  נ פ י ח  ו ק הל דה  ו ת התע ו מ י א ך  ר ו צ ל

ך ו נ י הח ד  ר ש י, למ ר ל ו ס נ ו הק ת  ו ר י ש ל ן  כ מ ר  לאח ו
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מסלול של אישור נוטריון

אלפי אזרחים בשנה חייבים לעבור בשירות הקונסולרי או לבקר את האפוסטיל-מאות, ל"בדרך לחו

https://www.gov.il/he/departments/general/apostille
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מקצועי-רקע רגולטורי

?אז איפה הבעיה

ספים ו נ ם  י ר ו :סי

בעקבות האזרחות הזרה. 3

ן בחו. 4 ל"הדרך לתואר ראשו

ור  ל: 1סי סטי ל האפו שבי

ח  ר >אז < ת > ו מ י ה : 1א ד ו ע הת ת  א ק  י פ נ ה ש ד  ר ש במ

< < ת > ו מ י י : 2א ר ל ו ס נ ו ק ת  ו ר י >בש < ן > ו י ר ט ו נ ר  ו ש י א

ק  ת הע ו  א ם  ו ג ר ת >ל < ל> י סט ו פ א

ח  ר ז >א < ם > י טפס ף  ו ס א ל ק  נ בב שה  י ג >פ < <

י ו פ י י ל  ע מה  י ת ח ל ן  ו י ר ט ו נ ר  ו ש י ח-א ו כ >ה < ה > ר ז ח

ר ו ש י א ה ת  א ר  ו ס מ ל ק  נ ב ל

ור  תא: 2סי ל המשכנ מסלו
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מקצועי-רקע רגולטורי

במטרה לאפשר חתימה אלקטרונית, תיקון חוק הנוטריונים: הפתרון

1' עמ 0 -1 1



1' עמ 8
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מקצועי-רקע רגולטורי

במטרה לאפשר חתימה אלקטרונית, תיקון חוק הנוטריונים: הפתרון



,)1977(פורסם התיקון לתקנות הנוטריונים 2021בפברואר 

:שמאפשר לראשונה להנפיק אישורי נוטריון אלקטרוניים

,מאושרת/ מאובטחת / גרפית / הלקוחות יחתמו על המסמך בחתימה אלקטרונית רגילה 

.והנוטריונים יחתמו על האישור הנוטריוני בחתימה אלקטרונית מאושרת בלבד

:  חשוב לזכור

ולא בהתאם לרצון  , ייקבע בהתאם לדרישת הגוף המאשר–מודפס או אלקטרוני –סוג האישור 

.של הנוטריון

יעלם בהדרגה הצורך באישור נוטריון מודפס, ככל שהמשק בישראל ייערך לכך, בשנים הקרובות

.  ונוכל להרוויח מכל היתרונות של אישור אלקטרוני
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:לקראת חיסכון של מיליונים

2021, תקנות הנוטריונים החדשות



,  טכנולוגית של הגופים הרלוונטיים-בימים אלה מתקדמת ההיערכות המקצועית

.ובקרוב יונפקו לנוטריונים כרטיסים חכמים לחתימה מאושרת

9

2021, תקנות הנוטריונים החדשות

?איפה אנחנו עומדים עכשיו

:1גורם מאשר 
COMSIGN

נערכים להנפקת כרטיס חכם  

תוכנת חתימה אלקטרונית+ 

מודול של ארכיב מאובטח+ 

)לא אוטומטי(מודול של ספר נוטריון + 

.ניתן ליצור איתם קשר ישיר באתר ובטלפון

:2גורם מאשר 
PERSONAL-ID

בשיתוף פעולה  PERSONAL-IDהכרטיס החכם של 

לאוטומציה מלאה של כל תהליך  , עם תוכנת נוטריונט

:)ממש מההתחלה , העבודה

https://www.personalid.co.il/
https://www.personalid.co.il/
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ל"קפיצה קטנה לחו

אישור אלקטרוני ברחבי העולם

הפך –eNotary–האישור האלקטרוני , בעשור האחרון

חלקן אימץ גם את . מדינות בעולם41לסטנדרט בלפחות 

.  האפוסטיל האלקטרוני

ב כבר קיימת האפשרות לבצע פעולות נוטריוניות באמצעות  "בבלגיה וכן במדינות מסוימות בארה

.  בתנאים קפדניים ובאמצעות תוכנות זיהוי ייעודיות, היוועדות חזותית
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ל"קפיצה קטנה לחו

אישור אלקטרוני ברחבי העולם

:אתר אמנת האג
י נ ו ל אלקטר עו אפוסטי ת שהטמי ו נ י מד

הפך –eNotary–האישור האלקטרוני , בעשור האחרון

שחלקן אימץ גם את , מדינות בעולם41לסטנדרט בלפחות 

.  האפוסטיל האלקטרוני

ב כבר קיימת האפשרות לבצע פעולות נוטריוניות באמצעות  "בבלגיה וכן במדינות מסוימות בארה

.  בתנאים קפדניים ובאמצעות תוכנות זיהוי ייעודיות, היוועדות חזותית

https://diplomatie.belgium.be/en/services/legalisation_of_documents/e_apostille_e_legalisation
https://connective.eu/qualified-electronic-signatures-for-notary/
https://diplomatie.belgium.be/en/services/legalisation_of_documents/e_apostille_e_legalisation
https://diplomatie.belgium.be/en/services/legalisation_of_documents/e_apostille_e_legalisation
https://connective.eu/qualified-electronic-signatures-for-notary/
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ל"קפיצה קטנה לחו

אישור אלקטרוני ברחבי העולם

https://diplomatie.belgium.be/en/services/legalisation_of_documents/e_apostille_e_legalisation
https://diplomatie.belgium.be/en/services/legalisation_of_documents/e_apostille_e_legalisation
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?אולי אתם עסוקים ולא מצליחים לפנות זמן

)אתם לא לבד, זה בסדר(

...בחזרה לישראל

?האם קראתם את התקנות החדשות ואת ההנחיות באתר משרד המשפטים

?אולי קראתם ויש לכם שאלות

)גם אתם לא לבד, מעולה(

12

https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/2P9CYhHYxU0Bl+kyIdfiUQYDhJbhK0T2dwSGR9XbFPQ=
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2021, תקנות הנוטריונים החדשות

תהליך העבודה לאישור נוטריון אלקטרוני

...רגע לפני שנתחיל

!בלי פאניקה
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היערכות ומוכנות במשק הישראלי

אין צורך פרקטי באישור נוטריון אלקטרוני, ועד להודעה חדשה, כרגע

האפוסטיל) 1
האפוסטיל בישראל עדיין לא , 2021נכון לשנת 

.  ערוך לטיפול באישור אלקטרוני

!ל חייבים להיות מודפסים"אישורים לחו

הנוטריון יוכל לשלוח את האישור בדואל  , בעתיד

.ש"במקום להגיע לביהמ, לאפוסטיל

הבנקים) 2
הבנקים בישראל טרם נערכו  , 2021נכון לשנת 

.לקבלת אישור אלקטרוני

הכוח  -הלקוחות יקבלו את קובץ ייפוי, בעתיד

מהבנק ונוטריון יוכל לשלוח את האישור המוכן  

.  מדובר בחיסכון עצום בזמן ומשאבים. ישירות לבנק

משרדי ממשלה וגופים סטטוטוריים) 3
חלק ממשרדי הממשלה ומספר  , 2021נכון לשנת 

גופים סטטוטוריים כבר מקבלים אישור אלקטרוני

.ועוד, רשם הירושות, משרד התחבורה: דוגמאות

מומלץ להתעדכן מול המשרד הספציפי שמבקש את  

.  האישור

14



2021, תקנות הנוטריונים החדשות

תהליך העבודה לאישור נוטריון אלקטרוני

בשקופיות הבאות יפורטו שלבי העבודה ודרישות ההיערכות לביצוע אישור נוטריון  

עצמאי-אלקטרוני בתהליך ידני

).עבודה בלי תוכנת נוטריונט, כלומר(

.דגש מיוחד הושם על שלבי עבודה שקופים ועל סוגיות אבטחה ואמינות

,נדרשת תוכנת חתימה אלקטרונית, לביצוע החתימה האלקטרונית של האישור

.שתסופק ביחד עם הכרטיס החכם הייעודי לנוטריון

מיד נסביר הכל 
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אישור נוטריון אלקטרוני

שאים למצגת ו נ

אישור נוטריון אלקטרוני  

רקע רגולטורי והחיסכון הצפוי למשק1)

?מה קורה בעולם2)

:היכרות עם תהליך העבודה באמצעות תרחיש לדוגמא3)

>>כוח שהנוטריון ערך -אימות חתימה על ייפוי<< 

המלצות היערכות ואבטחת המידע+ 

פירוק וניתוח של שלבי עבודה שקופים+ 

נט) 4 ו וטרי י אוטומטי  : בקרוב בנ נ שור אלקטרו אי

ן ו י טר ו ן כלים חכמים בממשק הנ המו ו

נט) 4 ו וטרי י אוטומטי  : בקרוב בנ נ שור אלקטרו אי

ן ו י טר ו ן כלים חכמים בממשק הנ המו ו



אישור נוטריון אלקטרוני

שלבים עיקריים בביצוע אישור נוטריון אלקטרוני10

י)חותמים2(אימות חתימה  כוח שהנוטריון ערך-על ייפו

מבקשים מהלקוחות לשלוח קבצים נחוצים בדואל1)
.שומרים בתיקיה זמנית במחשב: 'וכוצילומי תעודות מזהות 

טיפול ראשוני בקבצים של הלקוחות2)
:)הסבר מפורט בהמשך . לקראת ניהול יעיל של ארכיב הנוטריון, יש לבצע פעולות טכניות להקטנת הקבצים

הכוח-על ייפויהלקוחות חותמים חתימה אלקטרונית3)
).  תוכנה/ חומרה (ייעודיתבאמצעות תוכנת חתימה אוWordהלקוחות יחתמו חתימה אלקטרונית בתוכנת 

).  מומלץ עם התעודות המזהות(שומרים את הקובץ החתום בתיקיה זמנית במחשב 

:  חותמים2-עורכים טופס אימות חתימה ל4)
;  בודקים את מספר האישור האחרון בספר הנוטריון; מחשבים שכר נוטריון; ש"משהממורידים טופס מתאים מאתר 

;  הערות, שכר נוטריון, מספר אישור, סימון המסמך החתום, תאריכים, הטיות פעלים ושייכות, מעדכנים פרטי לקוחות
).ש"משהממומלץ בהנחיות (יד -מוסיפים תמונת חתימת

PDFשומרים את הטופס הנוטריוני המוכן בתיקיה זמנית כקובץ 5)

)האישור החתום יועבר לארכיב מאובטח(מבצעים חתימת נוטריון אלקטרונית 6)
Comsignורכיב של תיקיית ארכיב מאובטח, יספקו תוכנה שתכלול חתימה אלקטרונית.

,  הכוח החתום יאוגדו לקובץ יחיד בחתימה אלקטרונית ויתויקו בתיקיית ארכיב מאובטח-הטופס הנוטריוני וייפוי

שולחים ללקוחות את אישור הנוטריון בדואל7)

)אם יש, ומסמכים נוספים(מעבירים לתיקיית הארכיב המאובטח גם את צילומי התעודות המזהות 8)
)הסבר מפורט בהמשך(מקפידים על צמידות של האישור לקבצים 

)'מסמכי תאגיד וכו, כמו אישור זכות חתימה, הדברים אמורים גם למסמכים קשורים נוספים(

מוציאים חשבונית ללקוחות9)
כותבים את פרטי הלקוחות ופרטי האישור/ שוב מקלידים 

)ידני או ממוחשב(רושמים את האישור בספר הנוטריון 10)
1.כותבים את פרטי הלקוחות ופרטי האישור/ שוב מקלידים 



רמט(סוג הקובץ  )פו ?האם המקור דיגיטלי

כוח מהבנק-ייפוי

מסמכים מתורגמים

מסמכים לתרגום

צילומים של תעודות מזהות

מסמכי התאגדות

מסמכים לאישור זכות החתימה

צוואות, הצהרות: הנוטריון ערך

מסמכים נוספים

סוג המסמך

כן

,בהתאם לתרחיש
חובה לראות מקור

בהתאם לתרחיש

בהתאם לתרחיש

, בהתאם לתרחיש
חובה לראות מקור

, בהתאם לתרחיש
חובה לראות מקור
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PDFפתוח לחתימה בלבד

DOC, PDF, JPG, PNG

DOC, PDF, JPG, PNG

PDF, JPG, PNG

PDF, JPG, PNG

DOC, PDF

JPG, PDF, PNG

קבצים נחוצים לתרחישים שונים של אישור נוטריון אלקטרוני

...מתחילים עם הקבצים

סיווג לפי תרחיש: קבצים לאישור אלקטרוני 

2

JPG, PDF, PNGחובה לראות מקור, לא



)תהליך ידני(היערכות ואבטחה , מידע

המלצות עבודה: קבצים לאישור אלקטרוני 

)קבצים מהלקוחות(המלצות לטיפול בקבצים הנחוצים לאישור 

לפני מעמד הפגישהמבקשים מהלקוחות לשלוח לנוטריונית את הקבצים הנחוצים 1)

!לבקש מהלקוחות לשלוח את הקבצים בדואל בלבד: המלצה
.ובאופן מצטבר מובילה לחיסכון רב בזמן ובאנרגיה, המלצה זו עונה על צרכי אבטחה ויעילות כאחד

הסבר מפורט מיד 

3



)תהליך ידני(היערכות ואבטחה , מידע

המלצות עבודה: קבצים לאישור אלקטרוני 

)קבצים מהלקוחות(המלצות לטיפול בקבצים הנחוצים לאישור 

לפני מעמד הפגישהמבקשים מהלקוחות לשלוח לנוטריונית את הקבצים הנחוצים 1)

!לבקש מהלקוחות לשלוח את הקבצים בדואל בלבד: המלצה
.ובאופן מצטבר מובילה לחיסכון רב בזמן ובאנרגיה, המלצה זו עונה על צרכי אבטחה ויעילות כאחד

הסבר מפורט מיד 

מקפידים על סודיות ואבטחה2)
.יש להימנע מלהחזיק צילומים שלהם בטלפון הנייד: צוואות ומסמכים רגישים, תעודות מזהות

3



)תהליך ידני(היערכות ואבטחה , מידע

המלצות עבודה: קבצים לאישור אלקטרוני 

)קבצים מהלקוחות(המלצות לטיפול בקבצים הנחוצים לאישור 

לפני מעמד הפגישהמבקשים מהלקוחות לשלוח לנוטריונית את הקבצים הנחוצים 1)

!לבקש מהלקוחות לשלוח את הקבצים בדואל בלבד: המלצה
.ובאופן מצטבר מובילה לחיסכון רב בזמן ובאנרגיה, המלצה זו עונה על צרכי אבטחה ויעילות כאחד

הסבר מפורט מיד 

מקפידים על סודיות ואבטחה2)
.יש להימנע מלהחזיק צילומים שלהם בטלפון הנייד: צוואות ומסמכים רגישים, תעודות מזהות

מבצעים פעולות מקדימות לניהול יעיל של ארכיב הנוטריון3)

;(PDF, JPG)הלקוחות ישלחו לנוטריון קבצים בפורמטים שונים , כפי שראינו בשקופית הקודמת

.  ההבדלים בין סוגי הקבצים וכמות הקבצים משפיעים על ניהול יעיל של הארכיב לטווח הארוך

.לכן יש לבצע פעולות מקדימות לניהול יעיל של ארכיב הנוטריון

, בשקופיות הבאות ננתח את שלבי העבודה המקדימים
בדגש על מדדי יעילות ואבטחה

3



)תהליך ידני(המלצות היערכות וסוגיות אבטחה 

המלצות קבלה: קבצים לאישור אלקטרוני 

האפשרויות לקבלת קבצים מהלקוחות: סקירה

4

וגם בדואל WhatsApp-הקבצים נשלחים ב:1אפשרות 

(jpg)לנוטריון בווטסאפהלקוחות מצלמים תעודות בסלולרי ושולחים  1)

Whatsapp_Web-מוריד למחשב ב/ WhatsApp-הנוטריון שולח לעצמו דואל עם הקבצים מה>

(pdf / word)בדואל ) לרוב(הלקוחות ישלחו אותם –אם נדרשים מסמכים נוספים 2)

. נמוכה מאוד: אבטחת מידע

. מיד לאחר קבלתםWhatsApp-יש למחוק קבצים מה

.הטלפון הופך למאגר מידע רגיש-ככל שהלקוחות והתעודות רבים יותר 

WhatsApp_Web-גם בשימוש ב. הסכנה ברורה-במקרה של גניבה או אבדן המכשיר 

. קבצי תמונה רבים מלקוחות סותמים את הזיכרון של הטלפון הנייד

.שלבי עבודה שקופים ונדרשת תחזוקהיש. נמוך: מדד יעילות

לא מומלץ: שורה תחתונה



הלקוחות שולחים לנוטריונית קבצים בדואל בלבד:2אפשרות 

(jpg)הלקוחות מצלמים תעודות בסלולרי ושולחים בדואל לנוטריונית 1)

(pdf / word)הלקוחות ישלחו בדואל –אם נדרשים מסמכים נוספים 2)

עדיפה: אבטחת מידע

.האישורים מוכנים לטיפול הראשוני בלי מאמץ מהנוטריונית. גבוה: מדד יעילות

!הכי מומלץ: שורה תחתונה

)תהליך ידני(המלצות היערכות וסוגיות אבטחה 

המלצות קבלה: קבצים לאישור אלקטרוני 

5

האפשרויות לקבלת קבצים מהלקוחות: סקירה



הנוטריונית מצלמת קבצים ומקבלת קבצים נוספים בדואל:3אפשרות 

) במעמד הפגישה(הנוטריונית מצלמת תעודות וקבצים נוספים בסלולרי שלה 1)
ושולחת לעצמה בדואל

)(pdf / wordהלקוחות ישלחו בדואל –) כוח מהבנק-ייפוי: לדוגמא(אם נדרשים מסמכים נוספים 2)

. נמוכה: אבטחת מידע

. יש למחוק קבצים מהטלפון מיד לאחר שצולמו

.הטלפון הופך למאגר מידע רגיש-ככל שהלקוחות והתעודות רבים יותר 

. הסכנה ברורה-במקרה של גניבה או אבדן המכשיר 

. קבצי תמונה רבים מלקוחות סותמים את הזיכרון של הטלפון הנייד

.נדרשת תחזוקה, שלבי עבודה שקופיםיש. נמוך: מדד יעילות

לא מומלץ: שורה תחתונה

)תהליך ידני(המלצות היערכות וסוגיות אבטחה 

המלצות קבלה: קבצים לאישור אלקטרוני 
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האפשרויות לקבלת קבצים מהלקוחות: סקירה



סורקת קבצים בעצמה+ הנוטריונית מקבלת קבצים בדואל :4אפשרות 

) במעמד הפגישה(הנוטריונית תסרוק תעודות וקבצים נוספים באמצעות סורק שולחני 1)
. ותפתח אותם מתוך תיקיית הסריקה

)(pdf / wordהלקוחות ישלחו בדואל –) כוח מהבנק-ייפוי: לדוגמא(אם נדרשים מסמכים נוספים 2)

גבוהה : אבטחת מידע

. פעולת סריקה במשרד מאריכה את משך העבודה והפגישה עם הלקוחות. בינוני: מדד יעילות

אפשרי: שורה תחתונה

)תהליך ידני(המלצות היערכות וסוגיות אבטחה 

המלצות קבלה: קבצים לאישור אלקטרוני 
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האפשרויות לקבלת קבצים מהלקוחות: סקירה



?מה עושים עכשיו; הנוטריונית קיבלה את הקבצים מהלקוחות בדואל

בתיקיה זמנית עם שם זמני, שומרים את הקבצים במחשב1)
___תעודה מזהה של ___, דרכון של : לדוגמא

הקבצים יועברו לארכיב המאובטח , אחרי החתימה האלקטרונית של האישור, בהמשך העבודה

הסבר בהמשך המצגת . תחת שם קבוע

: תיקייה זמנית

ן ו מסמכים לאישורי נוטרי

)תהליך ידני(המלצות היערכות 

טיפול ראשוני: קבצים לאישור אלקטרוני 
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?מה עושים עכשיו; הנוטריונית קיבלה את הקבצים מהלקוחות בדואל

בתיקיה זמנית עם שם זמני, שומרים את הקבצים במחשב1)
___תעודה מזהה של ___, דרכון של : לדוגמא

הקבצים יועברו לארכיב המאובטח , אחרי החתימה האלקטרונית של האישור, בהמשך העבודה

הסבר בהמשך המצגת .תחת שם קבוע

)לפני הפגישה(קוראים אותם -אם הלקוחות שלחו מסמכים שטעונים קריאה 2)
. של הנוטריוניתהמהותית זה שלב חובה חשוב בעבודה 

: תיקייה זמנית

ן ו מסמכים לאישורי נוטרי

)תהליך ידני(המלצות היערכות 

טיפול ראשוני: קבצים לאישור אלקטרוני 

8



?מה עושים עכשיו; הנוטריונית קיבלה את הקבצים מהלקוחות בדואל

בתיקיה זמנית עם שם זמני, שומרים את הקבצים במחשב1)
___תעודה מזהה של ___, דרכון של : לדוגמא

הקבצים יועברו לארכיב המאובטח , אחרי החתימה האלקטרונית של האישור, בהמשך העבודה

הסבר בהמשך המצגת .תחת שם קבוע

)לפני הפגישה(קוראים אותם -אם הלקוחות שלחו מסמכים שטעונים קריאה 2)
.של הנוטריוניתהמהותית זה שלב חובה חשוב בעבודה 

PDF-איחוד והמרה של תמונות ל, הקטנת קבצים: פעולות תחזוקה מקדימה לארכיב3)
. החיוניות לתחזוקה יעילה לטווח הארוך של הארכיון הממוחשב, מדובר בשורת פעולות טכניות

>>בשקופית הבאה –הסבר והמחשה 

: תיקייה זמנית

ן ו מסמכים לאישורי נוטרי

)תהליך ידני(המלצות היערכות 

טיפול ראשוני: קבצים לאישור אלקטרוני 
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)תהליך ידני(המלצות היערכות 

טיפול ראשוני בקבצי תמונה: הבנת תהליך העבודה

:  תיקייה זמנית
ן ו מסמכים לאישורי נוטרי

9

. קבצי התעודות המזהות יועברו לתיקיית הארכיב המאובטח, לאחר החתימה האלקטרונית, כזכור

.יש להקטין ולאחד אותם, PDFשוקלים הרבה יותר מקבצי PNGאו JPGמכיוון שקבצי תמונה מסוג 

:ובפרט בטווח הארוך, לפעולות הבאות יש השפעה עצומה על ניהול של ארכיב יעיל ומיטוב האחסון

ממשקל התמונה150%ביצוע מקצועי של דחיסת משקל יכול להפחית עד : דחיסת משקל לתמונות 1)

)ניתן לדחיסה נוספתPDF(מאפשרת דחיסה נוספת של המשקל : PDFהמרת תמונות לקובץ 2)

בארכיב" קבצים צפים"יחיד מצמצם PDFתמונות ויותר לקובץ 2איחוד של : איחוד תמונות 3)

)תהליך ידני('? לטפל בקבצים'מה זאת אומרת 



)תהליך ידני(המלצות היערכות 

טיפול ראשוני: קבצים לאישור אלקטרוני 

נות  יה הזמניתבאמצעותדוחסים תמו נת ושומרים בתיקי ו תוכנה מקו

יחידPDFאת הקבצים הדחוסים ממירים ומאחדים לקובץ 

יה  ) PDF(שומרים את הקובץ המאוחד  בתיקי
ית, הזמנית נ עד לסיום החתימה האלקטרו

:  תיקייה זמנית
ן ו מסמכים לאישורי נוטרי

10

. קבצי התעודות המזהות יועברו לתיקיית הארכיב המאובטח, לאחר החתימה האלקטרונית, כזכור

.יש להקטין ולאחד אותם, PDFשוקלים הרבה יותר מקבצי PNGאו JPGמכיוון שקבצי תמונה מסוג 

:ובפרט בטווח הארוך, לפעולות הבאות יש השפעה עצומה על ניהול של ארכיב יעיל ומיטוב האחסון

ממשקל התמונה150%ביצוע מקצועי של דחיסת משקל יכול להפחית עד : דחיסת משקל לתמונות 1)

)ניתן לדחיסה נוספתPDF(מאפשרת דחיסה נוספת של המשקל : PDFהמרת תמונות לקובץ 2)

בארכיב" קבצים צפים"יחיד מצמצם PDFתמונות ויותר לקובץ 2איחוד של : איחוד תמונות 3)

)תהליך ידני('? לטפל בקבצים'מה זאת אומרת 

https://cloudconvert.com/compress-jpg


)תהליך ידני(המלצות היערכות 

טיפול ראשוני בקבצי תמונה: הבנת תהליך העבודה

:  תיקייה זמנית
ן ו מסמכים לאישורי נוטרי

9

ונט :  בקרוב בתכנת נוטרי
ת  ו ח ו ם מהלק ל בקבצי פו ה מלאה לטי מצי טו –או

ים נ ו י טר ו נ ל דה  אפס עבו

ו לכן , בקליק אחד נ מתי י שית הקבצים  בממשק  בתיבה האי
ן ו טרי ו ד והמרה, אחרי דחיסה, הנ חו לקראת  , אי ו ר  שו ים לאי נ זמי

ן חכם .  אחסו

. קבצי התעודות המזהות יועברו לתיקיית הארכיב המאובטח, לאחר החתימה האלקטרונית, כזכור

.יש להקטין ולאחד אותם, PDFשוקלים הרבה יותר מקבצי PNGאו JPGמכיוון שקבצי תמונה מסוג 

:ובפרט בטווח הארוך, לפעולות הבאות יש השפעה עצומה על ניהול של ארכיב יעיל ומיטוב האחסון

ממשקל התמונה150%ביצוע מקצועי של דחיסת משקל יכול להפחית עד : דחיסת משקל לתמונות 1)

)ניתן לדחיסה נוספתPDF(מאפשרת דחיסה נוספת של המשקל : PDFהמרת תמונות לקובץ 2)

בארכיב" קבצים צפים"יחיד מצמצם PDFתמונות ויותר לקובץ 2איחוד של : איחוד תמונות 3)

)תהליך ידני('? לטפל בקבצים'מה זאת אומרת 



!הלקוחות באים, הלקוחות באים

כוח-חתימה אלקטרונית של הלקוחות על ייפוי

י יפו נו את י הכוח לחתימה-הכי

10



:אנו ממליצים להיערך בנוחות, לפני שנסקור אופנים אפשריים של חתימת הלקוחות

עכבר נוסף+ נוסף חברו למחשב הנוטריון מסך 
לנוחות מקסימלית, והפנו אותם לכיוון הלקוחות

:  מאפשר לנוטריון וללקוחות פגישה מקצועית ויעילהבתצוגה זהה מסכים 2מערך עבודה של 

. ולחתום עליו בנוחות, הלקוחות יכולים לקרוא את המסמך בהדרכת הנוטריון

ת  ו :1אפשר

 380-החל מומעלה20‘’מסך רגיל נוסף  ₪

 עכבר נוסף עם חיבורUSB)25-החל מ)לא אלחוטי  ₪

 USBמחייב שהעכבר של הנוטריון יחובר בכבל*) 80-120₪(עט אלחוטי -עכבראו

משטח עכבר רגיל

 כבלHDMI / מתאםUSBל-HDMI80+/₪ 25לחיבור המסך למחשב ₪

ת  :2אפשרו

 אין צורך בעכבר(₪  1200-החל מומעלה20‘’מסך מגע נוסף(

 כבלHDMI / מתאםUSBל-HDMI80+/₪ 25לחיבור המסך למחשב  ₪

:המלצה להיערכות מקצועית חכמה

לנוחות מקסימלית, מסכים2מערך עבודה עם 

11

https://www.google.com/search?q=%D7%9B%D7%91%D7%9C+HDMI&tbm=isch&ved=2ahUKEwjv0NTLmJ_wAhVB44UKHRL7Do0Q2-cCegQIABAA&oq=%D7%9B%D7%91%D7%9C+HDMI&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQlI4DWJSOA2CBkwNoAHAAeACAAe0BiAHtAZIBAzItMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=ZWqIYK-KBsHGlwSS9rvoCA&bih=1006&biw=1920&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D+USB3.0+%D7%9C-HDMI&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk019KkkjL5UiWoyi9bhQq40kRO-fmw:1619552866605&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwix9bvKmJ_wAhX7SxUIHZp2ArwQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=1006
https://www.google.com/search?q=%D7%9B%D7%91%D7%9C+HDMI&tbm=isch&ved=2ahUKEwjv0NTLmJ_wAhVB44UKHRL7Do0Q2-cCegQIABAA&oq=%D7%9B%D7%91%D7%9C+HDMI&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQlI4DWJSOA2CBkwNoAHAAeACAAe0BiAHtAZIBAzItMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=ZWqIYK-KBsHGlwSS9rvoCA&bih=1006&biw=1920&client=firefox-b-d
https://www.google.com/search?q=%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D+USB3.0+%D7%9C-HDMI&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk019KkkjL5UiWoyi9bhQq40kRO-fmw:1619552866605&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwix9bvKmJ_wAhX7SxUIHZp2ArwQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=1006
https://www.google.com/search?q=%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%A8+%D7%A2%D7%98&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9o_usnZ_wAhVE3RoKHYunAs4Q2-cCegQIABAA&oq=%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%A8+%D7%A2%D7%98&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAgQHjIECAAQGDoFCAAQsQM6BwgAELEDEEM6BAgAEENQxUVYqU1gt09oAHAAeACAAekBiAGlC5IBBTAuMi41mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Ym-IYP3qNsS6a4vPivAM&bih=1006&biw=1920&client=firefox-b-d


כוח בחתימה אלקטרונית-מיד הלקוחות יחתמו על ייפוי

?האם אתם מכירים את סוגי החתימות האלקטרוניות

12

חתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוחות
מחייבת כרטיס חכם של גורם מאשר מוכר ורשמי

ת גמאו ו ם:ד י אי ת ומסמכים רפו פו ט, מרשמי תרו ת לנ , המשפט-הגשו
ו כי ו ם  י כלי ב"מסמכים אדרי

חתימה אלקטרונית של הלקוחות
:)תיכף נדגים , WORDיכולה להתבצע גם באמצעות תוכנת 

חתימה אלקטרונית מאובטחת של הלקוחות
.או מקבילהACROBATכגון , מתבצעת באמצעות תוכנה ייעודית

ת גמאו ו ן חשמל : ד ת, )שנשלח בדואל(חשבו י נ כו-חשבו ת ו טלי גי 'מס די

https://www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/NosimMishpatim/Pages/HatimaElectronit.aspx


)תהליך ידני(אפשרויות לחתימה אלקטרונית של הלקוחות 4

)תהליך ידני(? הכוח-כיצד יחתמו הלקוחות על ייפוי

אפשרויות לחתימה אלקטרונית של הלקוחות  

13

ת  י נ לה(חתימה אלקטרו )רגי

חתימה אלקטרונית עם העכבר1)

מסך מגע       / י עכבר "ע,  Wordבתכנת:ביצוע

! גבוהה:כדאיות
. על מסך מגע/ הלקוחות מציירים חתימה עם העכבר 

.בתיקיה הזמניתPDFלאחר החתימה שומרים כקובץ 

הדגמות וידאו בשקופית הבאה



)תהליך ידני(אפשרויות לחתימה אלקטרונית של הלקוחות 4

13

ת  י נ לה(חתימה אלקטרו )רגי

חתימה אלקטרונית עם העכבר1)

מסך מגע       / י עכבר "ע,  Wordבתכנת:ביצוע

! גבוהה:כדאיות
. על מסך מגע/ הלקוחות מציירים חתימה עם העכבר 

.בתיקיה הזמניתPDFלאחר החתימה שומרים כקובץ 

הדגמות וידאו בשקופית הבאה

חתימה אלקטרונית גרפית2)

י פד אלקטרוני     "ע, Acrobatאו  Wordבתכנת:ביצוע

נמוכה:כדאיות

.יד על פד אלקטרוני-הלקוחות חותמים בחתימת

.לאחר החתימה שומרים בתיקיה הזמנית

. 2000₪ועד מעל ₪ 239-מ: עלות פד אלקטרוני
.נדרש ידע טכני להתקנה

.יתכנו תקלות והוצאות תיקונים ותחזוקה

)תהליך ידני(? הכוח-כיצד יחתמו הלקוחות על ייפוי

אפשרויות לחתימה אלקטרונית של הלקוחות  

https://gadgetime.co.il/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%90%D7%93%D7%92%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%93-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99-huion-420/


)תהליך ידני(אפשרויות לחתימה אלקטרונית של הלקוחות 4

13

ת  י נ לה(חתימה אלקטרו שרת/ חתימה מאובטחת )רגי מאו

חתימה אלקטרונית עם העכבר1)

מסך מגע       / י עכבר "ע,  Wordבתכנת:ביצוע

! גבוהה:כדאיות
. על מסך מגע/ הלקוחות מציירים חתימה עם העכבר 

.בתיקיה הזמניתPDFלאחר החתימה שומרים כקובץ 

הדגמות וידאו בשקופית הבאה

חתימה אלקטרונית מאובטחת3)

מסך מגע     / י עכבר "ע, או מקבילהAcrobatבתכנת :ביצוע

לא רלוונטי :כדאיות

. PDFהמסמך חייב להיות בפורמט 

. על מסך מגע/ הלקוחות מציירים חתימה עם העכבר 

.לאחר החתימה שומרים בתיקיה הזמנית

חתימה אלקטרונית גרפית2)

י פד אלקטרוני     "ע, Acrobatאו  Wordבתכנת:ביצוע

נמוכה:כדאיות

.יד על פד אלקטרוני-הלקוחות חותמים בחתימת

.לאחר החתימה שומרים בתיקיה הזמנית

. 2000₪ועד מעל ₪ 239-מ: עלות פד אלקטרוני
.נדרש ידע טכני להתקנה

.יתכנו תקלות והוצאות תיקונים ותחזוקה

)תהליך ידני(? הכוח-כיצד יחתמו הלקוחות על ייפוי

אפשרויות לחתימה אלקטרונית של הלקוחות  

https://gadgetime.co.il/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%90%D7%93%D7%92%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%93-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99-huion-420/


)תהליך ידני(אפשרויות לחתימה אלקטרונית של הלקוחות 4
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ת  י נ לה(חתימה אלקטרו שרת/ חתימה מאובטחת )רגי מאו

חתימה אלקטרונית עם העכבר1)

מסך מגע       / י עכבר "ע,  Wordבתכנת:ביצוע

! גבוהה:כדאיות
. על מסך מגע/ הלקוחות מציירים חתימה עם העכבר 

.בתיקיה הזמניתPDFלאחר החתימה שומרים כקובץ 

הדגמות וידאו בשקופית הבאה

חתימה אלקטרונית מאובטחת3)

מסך מגע     / י עכבר "ע, או מקבילהAcrobatבתכנת :ביצוע

לא רלוונטי :כדאיות

. PDFהמסמך חייב להיות בפורמט 

. על מסך מגע/ הלקוחות מציירים חתימה עם העכבר 

.לאחר החתימה שומרים בתיקיה הזמנית

חתימה אלקטרונית מאושרת עם כרטיס חכם4)

בתוכנת החתימה האלקטרונית של הגורם המאשר:ביצוע

לא רלוונטי:כדאיות

, לקוחות שיש להם כרטיס חכם יוכלו לחתום באמצעות תוכנה מתאימה

. שככל הנראה תסופק עם הכרטיס החכם של הגורם המאשר

.לאחר החתימה שומרים בתיקיה הזמנית

חתימה אלקטרונית גרפית2)

י פד אלקטרוני     "ע, Acrobatאו  Wordבתכנת:ביצוע

נמוכה:כדאיות

.יד על פד אלקטרוני-הלקוחות חותמים בחתימת

.לאחר החתימה שומרים בתיקיה הזמנית

. 2000₪ועד מעל ₪ 239-מ: עלות פד אלקטרוני
.נדרש ידע טכני להתקנה

.יתכנו תקלות והוצאות תיקונים ותחזוקה

)תהליך ידני(? הכוח-כיצד יחתמו הלקוחות על ייפוי

אפשרויות לחתימה אלקטרונית של הלקוחות  

https://gadgetime.co.il/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%90%D7%93%D7%92%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%93-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99-huion-420/
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)תהליך ידני(Wordחתימה בתכנת 

באמצעות עכברחתימה

,WORDתכנת 

עט-עכבר/ חתימה באמצעות עכבר

’ציור'הכרטיסיהמקליקים על 1.

’צייר'מקליקים על הפקודה 2.

>>מציירים חתימה עם העכבר3.

במקלדת Escמקש: בסיום החתימה 4.

את החתימה ניתן להזיז למקום המדויק5.






14

,WORDתכנת 

חתימה באמצעות מסך מגע

’ציור'הכרטיסיהמקליקים על 1.

’צייר'מקליקים על הפקודה 2.

>>מציירים חתימה על המסך 3.

במקלדת Escמקש: בסיום החתימה 4.

את החתימה ניתן להזיז למקום המדויק5.

)תהליך ידני(Wordחתימה בתכנת 

מגע-חתימה באמצעות מסך
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?  הכוח-הלקוחות חתמו על ייפוי

?מה עושים עם הקובץ החתום

הכוח-לאחר שהלקוחות חתמו על ייפוי
בתיקייה הזמניתPDFשומרים אותו כקובץ 

:  תיקייה זמנית
ן ו מסמכים לאישורי נוטרי



...אחרי שהלקוחות חתמו

עורכים טופס נוטריוני של אימות חתימה

מורידים את הטופס המתאים מאתר משרד המשפטים

...חותמים2-ומתחילים להתאים אותו ל

16

https://www.gov.il/he/departments/guides/notaries-certificates?chapterIndex=4
https://www.gov.il/he/departments/guides/notaries-certificates?chapterIndex=4


:פעולות קבועות בעריכת טופס נוטריוני בתהליך ידני

בודקים את מספר האישור האחרון בספר הנוטריון1)

מחשבים שכר נוטריון / בודקים2)
)עמודים/ מילים שתורגמו / לפי מספר החותמים (

יש רק מקור יחיד; באישור אלקטרוני אין עותקים: חשוב

Wordפותחים את הטופס הנוטריוני המתאים בתוכנת 3)
בנוסח האישורתוספות  הטפסים החדשים כוללים 

מעדכנים את מספר האישור ואת שכר הנוטריון4)

סימון המסמך המצורף+ ות/את פרטי הלקוחמעדכנים5)

מעדכנים גם הטיות פעלים ושמות עצם

אם נדרש, ל גם בשפה זרה"מעדכנים את הנתונים הנ6)

יד הנוטריון -תמונה של חתימתמוסיפים7)

בצד הימני התחתון של האישור

PDFשומרים את הטופס בתיקייה זמנית כקובץ 8)

PDFהחתימה האלקטרונית תתבצע על מסמך . Wordזו אפשרות פשוטה בתוך תוכנת 

)תהליך ידני(הטופס הנוטריוני 

עורכים את הטופס הנוטריוני

17

:  תיקייה זמנית

ן ו י טר ו נ רי  שו מסמכים לאי



)תהליך ידני(? איך מבצעים חתימה אלקטרונית לאישור נוטריון

:ועכשיו, הכוח חתום-ייפוי, הטופס הנוטריוני מוכן

חתימה אלקטרונית של אישור נוטריון

פותחים את התוכנה שהגורם המאשר סיפק ביחד עם הכרטיס החכם1)
)הנחיות אלו מיועדות למי שאינם עובדים עם נוטריונט: תזכורת(

PDFבוחרים באפשרות של חתימה על 2)

PDF-בוחרים את הטופס הנוטריוני ששמרנו כ, מתוך התיקיה הזמנית3)

הכוח שהלקוחות חתמו עליו-מצרפים את ייפוי, מתוך התיקיה הזמנית4)

מבצעים את החתימה האלקטרונית ומקבלים אישור נוטריון סופי5)
התו אדום משמאל מייצג את החתימה האלקטרונית

האישור החתום נשמר בארכיב המאובטח 6)
.הארכיב המאובטח הוא רכיב בתוכנת החתימה האלקטרונית

186: לדוגמא, מומלץ ששם האישור בארכיב יהיה זהה למספר האישור
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)תהליך ידני(שלבי עבודה לאחר חתימת האישור 

!האישור חתום בחתימה אלקטרונית

?  מה עושים אחרי חתימת האישור

שולחים ללקוח דואל עם האישור האלקטרוני החתום1)
, אין תוקף לתדפיס של אישור נוטריון אלקטרונימסבירים ללקוחות ש

. בדואל בלבד) הבנק: לדוגמא(ושעליהם להעביר את האישור לגוף שביקש אותו 

19



שולחים ללקוח דואל עם האישור האלקטרוני החתום1)
, מסבירים ללקוחות שאין תוקף לתדפיס של אישור נוטריון אלקטרוני

. בדואל בלבד) הבנק: לדוגמא(ושעליהם להעביר את האישור לגוף שביקש אותו 

מתייקים את קבצי התעודות המזהות בארכיב האלקטרוני2)
:)מידע מורחב בשקופית הבאה 

19

!האישור חתום בחתימה אלקטרונית

?  מה עושים אחרי חתימת האישור

)תהליך ידני(שלבי עבודה לאחר חתימת האישור 



שולחים ללקוח דואל עם האישור האלקטרוני החתום1)
, מסבירים ללקוחות שאין תוקף לתדפיס של אישור נוטריון אלקטרוני

. בדואל בלבד) הבנק: לדוגמא(ושעליהם להעביר את האישור לגוף שביקש אותו 

מתייקים את קבצי התעודות המזהות בארכיב האלקטרוני2)
מידע מורחב בשקופית הבאה 

מוציאים חשבונית ללקוחות 3)
_______________שכר נוטריון בגין : חובה לציין על החשבונית

על החשבונית) בפירוט(מקלידים או כותבים שוב את פרטי הלקוחות ופרטי האישור 
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)תהליך ידני(שלבי עבודה לאחר חתימת האישור 

!האישור חתום בחתימה אלקטרונית

?  מה עושים אחרי חתימת האישור



שולחים ללקוח דואל עם האישור האלקטרוני החתום1)
, מסבירים ללקוחות שאין תוקף לתדפיס של אישור נוטריון אלקטרוני

. בדואל בלבד) הבנק: לדוגמא(ושעליהם להעביר את האישור לגוף שביקש אותו 

מתייקים את קבצי התעודות המזהות בארכיב האלקטרוני2)
מידע מורחב בשקופית הבאה ; מעבירים את התעודות מהתיקייה הזמנית לארכיב

מוציאים חשבונית ללקוחות 3)
_______________שכר נוטריון בגין : חובה לציין על החשבונית

על החשבונית) בפירוט(מקלידים או כותבים שוב את פרטי הלקוחות ופרטי האישור 

)ידני או ממוחשב(רושמים את האישור בספר הנוטריון 4)
).אלקטרוני/ מודפס (וסוגו פרטי האישור, כותבים את פרטי הלקוחות/ שוב מקלידים 

מידע מורחב במרחק שתי שקופיות 

19

)תהליך ידני(שלבי עבודה לאחר חתימת האישור 

!האישור חתום בחתימה אלקטרונית

?  מה עושים אחרי חתימת האישור



)תהליך ידני(שלבי עבודה לאחר חתימת האישור 

תיוק ידני בארכיב המאובטח: התעודות המזהות 

?זוכרים את התעודות המזהות שממתינות בתיקייה הזמנית

–חובה לזכור לתייק את התעודות בארכיב המאובטח 

!שלב זה חיוני לאמינות ולשלמות הצורנית של האישור

דילוג על שלב זה יפגום באמינות האישור

נט ו י טר ו ן, בנ י ט ו מטי לחל טו או פן  ו גם שלב זה מתבצע בא

:  תיקייה זמנית
ן ו רי נוטרי שו מסמכים לאי

20



)תהליך ידני(? איך לתייק את התעודות המזהות בארכיב המאובטח

משנים את שם הקובץ של התעודות1)
.PDFאת התמונות של התעודות המזהות המרנו ואיחדנו לקובץ , כזכור

.ניתן לעדכן שם קבוע לקובץ התעודות, כשאנחנו יודעים את שם האישור שתויק בארכיב, כעת

– 0186= קובץ תעודות בתיקייה הזמנית ; 0186= אישור בארכיב : לדוגמא ID

:  תיקייה זמנית
ן ו רי נוטרי שו מסמכים לאי
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)תהליך ידני(שלבי עבודה לאחר חתימת האישור 

תיוק ידני בארכיב המאובטח: התעודות המזהות 



)תהליך ידני(? איך לתייק את התעודות המזהות בארכיב המאובטח

משנים את שם הקובץ של התעודות1)
.PDFאת התמונות של התעודות המזהות המרנו ואיחדנו לקובץ , כזכור

.ניתן לעדכן שם קבוע לקובץ התעודות, כשאנחנו יודעים את שם האישור שתויק בארכיב, כעת

– 0186= קובץ תעודות בתיקייה הזמנית ; 0186= אישור בארכיב : לדוגמא ID

מעבירים את התעודות לארכיב המאובטח2)
נכנסים לארכיב המאובטח עם שם משתמש >גוזרים את קובץ התעודות מהתיקייה הזמנית 

כעת קובץ התעודות יתויק בצמוד לאישור>מדביקים בארכיב את קובץ התעודות >וסיסמה 

:  תיקייה זמנית
ן ו רי נוטרי שו מסמכים לאי
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)תהליך ידני(שלבי עבודה לאחר חתימת האישור 

תיוק ידני בארכיב המאובטח: התעודות המזהות 



שם משתמש וסיסמה: הארכיב המאובטח חייב להציג מסך הזדהות בכניסה

או לעבוד עם, חובה להגדיר סיסמת כניסה והגנה לתיקייה? עצמאי-מתכננים לעבוד באופן ידני

.לצורך כך יש לקרוא את המידע בקישורים המצורפים). במידה ויש כזה(רכיב הארכיב של הגורם המאשר 

. יש לוודא שההגנה על התיקייה כוללת הגנה בפני מחיקה או שינוי שם של קבצים קיימים

22

)תהליך ידני(ארכיב מאובטח באופן עצמאי 

?כיצד ניתן להקים ארכיב מאובטח במחשב

https://www.laptopmag.com/articles/password-protect-folder-windows-10
https://iw.joecomp.com/how-to-use-controlled-folder-access-in-windows-10
https://iw.joecomp.com/how-to-use-controlled-folder-access-in-windows-10
https://www.laptopmag.com/articles/password-protect-folder-windows-10
https://iw.joecomp.com/how-to-use-controlled-folder-access-in-windows-10


רישום האישור בספר הנוטריון: השלב האחרון בעבודה

...הלקוחות כבר יצאו מהמשרד

רושמים את האישור בספר הנוטריון

בלבד) מודפס(ספר הנוטריון יכול להיות ממוחשב בלבד או פיזי 1)
. לבחירת הנוטריון, חובה לשמור על רישום רציף של האישורים במקום אחד בלבד

?מה צריך לכלול ברישום האישורים2)
,שכר נוטריון, תאריך ההתייצבות, סוג הפעולה, שם הלקוח, תאריך הוצאת האישור, מספר סידורי

. מומלץ לציין גם את מספר החשבונית. הערות, )אלקטרוני/ מודפס (סוג האישור 

?לרישום האישוריםExcelהאם ניתן להשתמש בקובץ 3)
.אינו מאובטח ואינו נועל רשומות קיימות, הוא אינו מגובה: קובץ אקסל אינו עומד בתקנות החדשות! לא

נעילה קבועה של תאים לאחר : יש צורך בשורת פקודות מותאמות אישית כדלקמן, על מנת שיעמוד בדרישות

).גיבוי בכונן נפרד+ הגדרת כניסה עם סיסמה ליצירת רשומה חדשה + שהוזנו בהם נתונים 

ככל שקיים כזה אצל , מומלץ לעבוד עם מודול של ספר נוטריון מאובטח–נוטריונים שעובדים באופן ידני 

. הגורם המאשר

נט ו י טר ו מטי בנ טו או ו חשב  ן ממו ו י טר ו נ גמא לספר  דו
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המשימה הושלמה

האישור מוכן בהתאם לתקנות

.זהו



?האם צריך להמשיך ולתייק אישורים מודפסים בקלסר הנוטריון) 3
; אישורים מודפסים מתויקים כרגיל! כן

.הארכיב הממוחשב מיועד רק לאישורים אלקטרוניים

.יש ארכיב ממוחשב לאישורים אלקטרוניים וארכיב פיזי לאישורים מודפסים: כלומר

?האם השכר לאישור אלקטרוני זהה לשכר לאישור מודפס) 1
.ולא נדרש חישוב של עותקים נוספים, בהתאם לאישור המבוקש, כן

?מה לעשות כשהלקוח זקוק גם לאישור מודפס וגם לאישור אלקטרוני) 2
. בעלי מספרים נבדלים, מכינים שני אישורים נפרדים

. הלקוח יחתום גם על המסמך כקובץ ממוחשב וגם על המסמך כשהוא מודפס

. על כל אישור גובים שכר כנדרש

.עבור כל אישור, מציינים בחשבונית שכר נוטריון בשתי שורות

2021תקנות הנוטריונים החדשות 

תשובות לשאלות נפוצות
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!ברוכים הבאים לממשק הנוטריון, ד עדינה ברדוגו"עו



ממשק הנוטריון החדש: בקרוב בנוטריונט

שפות11-ב, דקות2אישור נוטריון מודפס או אלקטרוני תוך 

ONE STOP SHOPלנוטריונים בישראל

:בקרוב בממשק הנוטריון החדש

PERSONAL-ID: חתימה אלקטרונית

תמיכה באישור מודפס או אלקטרוני

חתימה אלקטרונית אוטומטית

ספר נוטריון אוטומטי

ארכיב מאובטח אוטומטי

120אישורים לכל תרחיש

שפות11-אישורי נוטריון ב

אפשרות לשמור טיוטות

חשבונית מס אוטומטית ללקוח

מאגר תרגומים ומסמכים נחוצים

כלים חכמים בממשק הכי ידידותי שיש!

notary-net.com

!ברוכים הבאים לממשק הנוטריון, ד עדינה ברדוגו"עו



ממשק הנוטריון החדש: בקרוב בנוטריונט

שפות11-ב, דקות2אישור נוטריון מודפס או אלקטרוני תוך 
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:  לפני הפגישה עם הלקוחות

כלים חכמים  
לקראת פגישה  
מקצועית ויעילה

של  ת  ו ח י ש ם  ת10במקו חו ו ק ל ת עם  ו ק :ד

שולחים מידע והנחיות ללקוחות בקליק

:תבניות של הודעות דואל מקצועיות בקליק
!חיסכון עצום בזמן עבודה מדי יום

ספריית תבניות של הנחיות מתעדכנות  :
מענה לכל תרחיש  

ההודעה ניתנת לעריכה בממשק נוח

רשימת נספחים: מידע מלא ללקוחות  ,
;רשימת הכנות, עלויות

הכוונה לשליחת קבצים לנוטריון בדואל;

  אפשרות לעדכן את הנוטריון אם נדרשת
מאושפזים  / קשישים (היערכות מיוחדת 

)ב"וכיו

ו ח ל ש ת  ו ח ו ק שהל ם  י לטפל בקבצ ם  :במקו

הקבצים ימתינו לכם בתיבה האישית

:אתם תעבירו בקליק ונוטריונט תטפל בקליק
מיטוב הקבצים להמשך האחסון

קליק חכם להעברת הקבצים לנוטריונט;

טיפול אוטומטי בקבצים של הלקוחות;

דחיסת משקל לקבצים גדולים;

 איחוד של תמונות לקובץPDFיחיד;

 המרה לפורמטPDFודחיסת משקל;

קבצים  , תיבה אישית בתוך נוטריונט
ממוינים לפי שם הלקוח

כל שלבי העבודה בממשק ידידותי

ם י ר י מח ת  ו ו להש ו ם  י מ מתרג לחפש  ם  :במקו

הזמנת תרגומים ומתרגמים בקליק

הזמנות ורכישות מתוך ממשק הנוטריון

ציוד נוטריון, מתרגמים, תרגומים

מחירון תרגום נוח;

 העלאת קבצים מיידית+ הזמנה בקליק

הזמנת מתרגם למשרד להצהרת מתרגם;

הזמנת ציוד נוטריון מתוך ממשק הנוטריון

נוטריונט אינה צד בעסקאות•

https://cloudconvert.com/compress-jpg


ממשק הנוטריון החדש: בקרוב בנוטריונט

שפות11-ב, דקות2אישור נוטריון מודפס או אלקטרוני תוך 
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ם י נ ו ש ת  ו ר ו זר במק מפו דע  י מ לחפש  ם  :במקו

תרחישמידע שוטף ומעודכן לפי 

:העבודה מתחילה עם חלונית מידע

תשובות מיידיות  , מידע מקצועי ורגולטורי מעודכן

מידע מוטמע בתהליך העבודה

מונע טעויות

 עבודה מונחה וידידותיתהליך

 מפורטת לכל  נספחים והנחיות רשימת

אישור ותרחיש

ת ו הצהר ו ם  י מ ו ג תר ך  ו לער ם  :במקו

תבניות מוכנות של תרגומים והצהרות

:הצהרות ומסמכים, תרגומים של תעודות
!מאגר מתפתח, חיסכון עצום בזמן עבודה

  עשרות תבניות של תעודות ציבוריות
.  ת, נישואין. ת, .ז.ת(מתורגמות לאנגלית 

...)בגרות ועוד

לפי תרחישים, תבניות של הצהרות שונות  :
הסבכמה, הצהרה אישית, הצהרת מתרגם

ב"ל וכיו"לנסיעת קטין לחו

כוח בעברית ובאנגלית-תבניות של ייפויי

עבודה  , ממשק ידידותי, מאגר מתפתח
!מהירה

ת ו לעש מה  ל  ו א ש ל ו ת  בו ו תש לחפש  ם  :במקו

מדריכים אינטראקטיביים לנוטריון

:צעד לכל צורך ופעולה–אחרי-מדריכי צעד
אווירה רגועה, עבודה יעילה, ראש שקט

 כל השלבים: נוטריוניתלצוואה מדריך

  כשירות משפטית ללקוחבדיקת שאלון

 תרחישים שונים(להצהרת רופא מדריכים(

 תרחישים שונים(ל "לחומדריך יציאת קטין(

הכנות לביקורת נוטריונים

ועוד...

:  לקראת ובזמן הפגישה

,  תבניות נספחים
מידע  , תרגומים

ומדריכי עבודה

https://cloudconvert.com/compress-jpg
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שפות11-ב, דקות2אישור נוטריון מודפס או אלקטרוני תוך 
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ון בקלות :הכנת אישור נוטרי

עבודה מונחית  
= ואוטומטית 

ת לטעו ו ם  י נ ו י ר ט ו נ ם  ך טפסי ו לער ם  :במקו

דקות2שפות תוך 11-טפסים ב120

:הטפסים הכי ידידותיים למשתמש
לכל תרחיש וצורךמיידימענה , טעויות0

מענה לפי תרחיש, התפלגות לפי אישור

 וידידותימונחה תהליך

חישוב שכר אוטומטי

11להוסיףוממשיכיםשפות!

רשימת נספחים לכל אישור ותרחיש

טפסים אוטומטיים ונוחים לעבודה

 אלקטרוני/ מודפס –דקות 2אישור תוך

מספור אישורים אוטומטי ועוד כלים חכמים

דה י העבו כ י תהל עם  להסתבך  ם  ו :במק

אלקטרוני/ תמיכה מלאה בתהליך מודפס 

:דקות2-אישור מודפס או אלקטרוני ב
!חיסכון עצום בזמן עבודה מדי יום

 דקות2אישורים מודפסים תוך

אישור אלקטרוני בתהליך רציף וידידותי

  חתימה אלקטרונית של הלקוחות בתוך
ממשק הנוטריון

חתימה אלקטרונית של הנוטריון בקליק!

  אוטומציה לעשרות פעולות קטנות

תצוגת קריאה נוחה

אפשרות לשמור טיוטות

ם  י מ ו ש י ר ע  לבצ ם  ו םבמק י ק ו י ת םו י י נ ד :י

פעולות בסיום האישור4-אוטומציה ל

:מס-חשבונית, דואל, ארכיב, ספר נוטריון
!ואתם חוזרים לעניינים-בקליק אחד הכל 

אישור אלקטרוני נשלח ללקוח בדואל

  חשבונית מס אוטומטית נשלחת ללקוח
בדואל

)גם כשהאישור מודפס(

 חשבונית נרשמים בספר נוטריון  + אישור
חכם

האישור נשמר בארכיב מאובטח חכם
)כולל הנחיות ביצוע לאישור מודפס(

  קבצי תעודות מזהות מתויקות בחכמה
בארכיב  

https://cloudconvert.com/compress-jpg
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