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  –כי דין עמדת ועדת הנוטריונים )ועדה ארצית( הועד המרכזי של לשכת עורהנדון: 
  2021-תזכיר חוק הירושה, התשפ"א

 
בראשית הדברים יאמר שועדת הנוטריונים רואה בחומרה רבה את ההצעה, לפיה תבוטל האפשרות לבצע 

צוואה בפני נוטריון, שהוא כידוע הגורם הרשמי הזמין ביותר עבור האזרחים ואזרחים רבים מבקשים 

 מכובדת, רצינית, בעלת ניסיון רב, השכלה משפטית. לערוך צוואה בפני נוטריון מכוח היותו דמות

 

בנושא הנוטריוני הדבר יזיק לציבור מאשר יועיל עדכונים חשובים ונכונים שיבואו בחוק הירושה, אולם 

נוטריונים פעילים בעוד שיש כעשרות בודדות של בתי דין דתיים, כך  6,500בישראל קיימים למעלה מ לו,

 יעדר האפשרות לערוך צוואה אצל נוטריון, תפחת משמעותית.  שהזמינות עבור הציבור, בה

 

בתזכיר הצעת החוק מבקשים לבטל את האפשרות הקיימת היום לציבור לערוך צוואה במחיר יחסית  .1

מע"מ( ובמקום זאת מבקשים להקשות על הציבור ולהכריח אותם לפנות לבית דין ₪ +  241נוח )

 דתי. 

)הפחתת הנטל הרגולטורי על הציבור(,  2118/2014ממשלה מס' הצעה זו עומדת בניגוד להחלטת ה

פועל יוצא מתזכיר הצעת החוק הינו הכבדת האפשרות לערוך צוואה בפני רשות במחיר הוגן, 

 בזמינות מיידית ובלא צורך להמתנה ארוכה בבתי הדין הדתיים. 

 

וואה בפני נוטריון יתרונות לצ –יובהר בזאת כי השירות הנוטריוני בעריכת צוואה הינו חשוב ונדרש  .2

 רבים, לרבות:

 מתן ייעוץ משפטי רלוונטי הן מבחינת דיני ירושה והן מבחינת דיני המיסים.  .א

ה -א 4על הנוטריון חלות חובות נוטריוניות בנוסף לחובות החלות עליו מכוח חוק הירושה תקנה  .ב

 "(.התקנות)להלן: " 1977-לתקנות הנוטריונים, התשל"ז

ליתן שירות נוטריוני גם מחוץ למשרדו, דבר אשר בית דין דתי אינו מוסמך  הנוטריון רשאי .ג

 נושא זה הינו קריטי עבור אנשים המרותקים למיטתם או בעלי מוגבלות.  –לעשות 

 אנשים הנמצאים במוסדות רפואיים שאין ביכולתם להגיע ולהתייצב בפני בית דין דתי.  .ד

, חופשיות הרצון והבנה מלאה של עשיית הצוואה. על הנוטריון כאמור, חלה חובת בירור כשרות .ה

 נושא זה קריטי כיוון שלהסמכה לכהן בבית דין דתי אין חובה בהשכלה משפטית.
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על הנוטריון חלות חובות משמעתיות/אתיות והוא כפוף לדין משמעתי של משרד המשפטים ושל  .ו

קנות או לחוק מוגשים לשכת עורכי הדין וידוע כי על נוטריונים אשר אינם פועלים בהתאם לת

 כתבי אישום ולכן ההרתעה מאוד גבוהה ומעט מאוד טעויות נעשות בצוואה בפני נוטריון. 

 

שעות אקדמאיות והכוללת הרצאה וסדנה  32קבלת רישיון נוטריון כרוכה בהשתלמות מקיפה בעלת  .3

ים פסקי דין הממחישים המותר והאסור ובסדנה מובא –מעשית בנושא צוואה בפני נוטריון 

 לנוטריונים את גודל האחריות שעל כתפיהם ואת הנדרש מהם והמותר והאסור. 

 

נוטריון חייב לשמור במשרדו את הצוואות הנוטריוניות, קיים תיעוד אצל הנוטריון למועד עריכת  .4

 הצוואה והנוטריון כמובן כפוף לביקורת של משרד המשפטים. 

 
לחוק הירושה  22תיות אשר אינן חלות על בית דין דתי/רשות )לפי סעיף על נוטריון חלות חובות מהו .5

 הנוכחי(. כגון: 

 
חירש/אילם/עיוור ודרכי ההסבר של הנוטריון  –לחוק הנוטריונים  8חובת ציון מום )סעיף  .א

 למצווה(.

הטפסים  14תרגום אחראי ומקצועי באמצעות מתרגם ובאמצעות הטופס המתאים מבין  .ב

 הנוטריונים לשפה אותה המצווה מבין.המצויים בתקנות 

 התרשמות בלתי אמצעית מהמצווה, לנוטריון זמן לא מוקצב לכל מצווה בשונה מבית דין דתי.  .ג

החובה החלה על נוטריון לקבל אישור רופא לאותו יום לגבי מצבו הרפואי והקוגנטיבי של  .ד

או מרותק למיטתו המצווה כתנאי מקדמי לעשיית צוואה בפני נוטריון לאדם אשר מאושפז 

 )מרותק למיטתו כולל לפי הפסיקה גם אדם המתקשה בהליכה(. 

 על נוטריון חל חיסיון מלא על היחסים בינו לבין המצווה וחיסיון זה הינו של המצווה.  –פרטיות  .ה

 

הועדה מבקשת לאור כל האמור לעיל, ועדת הנוטריונים מבקשת לברך את העושים במלאכה, אולם  .6

, שכן כפי שהובהר לעיל, זהו מוסד אשר השתרש לביטול הצוואה בפני נוטריוןלהתנגד נחרצות 

 היטב בציבור והציבור מעוניין בו מאוד. 

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,

 משה אלפסי, עו"ד ונוטריון.

 


