
משרד נוטריון בענן| נוטריונט 

:  נשיק את הגרסה החדשה2022בתחילת 

משרד נוטריון בענן| נוטריונט 
התוכנה היחידה בישראל עם המענה המקצועי המלא

,  לאישור מודפס וגם לאישור אלקטרוני

:)עם חיוך , כולל כל מה שמסביב
ט נ ו י טר ו בנ ב  ו י  : בקר נ ו אלקטר ן  ו י טר ו נ ר  ו ש י א

ך  ו ת5ת ו ן, דק נ ן החכם בע ו י טר ו הנ ד  במשר

משרד נוטריון בענן  | נוטריונט 

אישורים  87000-נוטריונים הנפיקו יותר מ500מעל , 2021עד שנת 

. עם מענה לכל תרחיש, דקות2תוך , שפות11-ב, עם נוטריונט

https://www.notary-net.com/


,  תושק הגרסה החדשה של תוכנת נוטריונט2022בתחילת 
:התוכנה היחידה בישראל לנוטריון שכוללת, משרד הנוטריון בענן

 דקות עבודה5עד : אלקטרוני וגםאישור מודפס

 חתימה אלקטרונית שלPersonal-IDבקליק

וממשיכים להוסיף(שפות 11-אישורי נוטריון ב(

90%אוטומציה בתהליך העבודה

ספר נוטריון וארכיון אוטומטיים וחכמים

מעטפת מקצועית מלאה שחוסכת זמן

תהליך עבודה מונחה ומדריכים לכל פעולה

תרגומים מוכנים ותבניות, מאגר מתעדכן של מסמכים

דקות5שפות תוך 11-אישור נוטריון אלקטרוני ב: בקרוב בנוטריונט 

?מהו אישור נוטריון אלקטרוני

https://www.personalid.co.il/
https://www.notary-net.com/


?מהו אישור נוטריון אלקטרוני

מסמך ציבורי שאומת בחתימה אלקטרונית  : אישור נוטריון אלקטרוני 
י גורם מאשר מורשה"שהונפקה ע, מאושרת בלעדית לנוטריון

?2021מפברואר , האם קראתם את תקנות הנוטריונים החדשות

ת  י נ ו אלקטר מה  י חת ם עם  י למסמכ ת  גמאו ו בטחתד : מאו
ן חשמל  ת, )שנשלח בדואל(חשבו י נ כו-חשבו ת ו טלי גי 'מס די

ת  י נ ו אלקטר מה  י חת ם עם  י למסמכ ת  גמאו ו שרתד ו :מא
ן ו י טר ו נ ר  ו ש י יםמרשמי , א אי ת ומסמכים רפו פו , תרו

ת  ומסמכים , המשפט-לנטהגשו כי ם ו י כלי ב"אדרי

ן  ו פ מה על מסמך טל י חת מה /כל  י חת .מסך מגע/פד 
י: לדוגמא פו י ת  על  י נ כח לבנק-חתימה אלקטרו

https://www.personalid.co.il/
https://www.notary-net.com/


?2021-האם עיינתם בתקנות הנוטריונים החדשות מ

2021, תקנות הנוטריונים החדשות

?לפנות זמן לקרוא את התקנות וההנחיותמצליחים לא 

)אתם לא לבד, זה בסדר(

?קראתם ויש לכם שאלות

)לא לבדגם אתם , מעולה(

?כל העסק נראה לכם מסורבל ומעורפל

)אתם הכי לא לבד   , זה ממש בסדר(

נוטריונט פה בשבילכם

https://www.gov.il/he/departments/guides/notaries-certificates
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/2P9CYhHYxU0Bl+kyIdfiUQYDhJbhK0T2dwSGR9XbFPQ=
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/notaries-certificates/he/guidelines_electronic_notaryized_certificate%20(1).pdf
https://www.personalid.co.il/
https://www.notary-net.com/


.אנחנו פה

,  אנחנו פה בשביל לענות על שאלות

,  וגם בשביל לבנות עבורכם את תהליך העבודה הקל

,  הידידותי והמהיר ביותר לכל אישור נוטריון

,  מודפס וגם אלקטרוני

.  כולל הכל, עם כל מה שצריך מסביב

:)בואו נתחיל 

2021, תקנות הנוטריונים החדשות

?מה המטרה של אישור אלקטרוני

https://www.notary-net.com/


?מה המטרה של אישור נוטריון אלקטרוני

יותר ויותר מדינות ברחבי העולם מחליפות את האישורים  , בשנים האחרונות

במטרה לתת שירות מהיר  , דיגיטליים/ המודפסים באישורים אלקטרוניים

.  תוך שמירה על אמינות ומעמד האישור הנוטריוני, יותר לאזרח

:  לרגולציה הנוטריונית החדשה השפעה עצומה על המשק בישראל ובעולם

,  ח להפחתת הנטל הרגולטורי"הדוש את "פירסם משהמ2018בשנת 

שמצא שהמעבר לאישור נוטריון אלקטרוני יוביל באופן ישיר גם להנגשת

.בשנה₪ מיליון 47-וצפוי לחסוך לאזרחים ולמשק כ, שירות האפוסטיל

?מה המטרה של אישור נוטריון אלקטרוני

?איך עובדת חתימה אלקטרונית מאושרת של הנוטריון

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi73LbEmev0AhVx5eAKHVe1A9cQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fregulation.gov.il%2Fuploads%2Freports%2F7%2Fmishpatim_notri.pdf&usg=AOvVaw0LfFYklkiy1m6vqsyybd2X
https://www.personalid.co.il/
https://www.notary-net.com/


הסבר פשוט על

חתימה אלקטרונית מאושרת של הנוטריון

,בסמוך להשקה של נוטריונט החדשה

אישיUSB)(לכל הנוטריונים יונפק כרטיס חתימה אלקטרונית 1.

.  יש להביא שני אמצעי זיהוי למעמד ההנפקה. Personal-IDבפגישה עם צוות 

Personal-IDיתקינו את תכנת החתימה של הנוטריונים 2.

את התוכנה יהיה ניתן להוריד מהאזור  ; על המחשב האישי

. האישי של הנוטריון בנוטריונט

בנוטריונט החדשה תמצאו סרטוני הדגמה שילוו אתכם בכל פעולה

<<

?איך עובדת חתימה אלקטרונית מאושרת של הנוטריון

https://www.personalid.co.il/
https://www.notary-net.com/


?מהי חתימה אלקטרונית מאושרת של הנוטריון

הסבר פשוט על

חתימה אלקטרונית מאושרת של הנוטריון

,בכל פעם שתרצו לחתום אישור אלקטרוני בנוטריונט החדשה

כשכרטיס החתימה ,כל פעם שתרצו לחתום אישור אלקטרוני בנוטריונט החדשהב 

)(USBיתבצעו ברקע הפעולות האוטומטיות הבאות, מחובר למחשב:

 כרטיס החתימה שלPersonal-IDש "יבדוק מול מאגר המידע של משהמ

;  ששילמתם את האגרה ואושרה כהונתכם

 חותם אדום עם שם הנוטריון") אימות חתימה("על טופס האישור יוטבע  ;

 כוח-יפוי(לטופס האישור יצורף המסמך שהלקוחות חתמו עליו(

תקבל קובץ מPDF"מסמך+הכולל טופס, שלא ניתן לשנותו, "אישור נוטריון אלקטרוני.

האישור האלקטרוני החתום ישלח בדואל ללקוח.

.  תדפיס של האישור האלקטרוני אינו תקף ואינו מהווה אישור נוטריון

י יפו ו-י כוח שהלקוחות חתמו עלי
וניהטופס הנוטרי

?ומתי נדרש אישור אלקטרוני, מתי נדרש אישור מודפס

https://www.personalid.co.il/
https://www.notary-net.com/


?ומתי אלקטרוני, מתי נדרש אישור מודפס

ייקבע בהתאם לדרישת הגוף שמקבל  –מודפס או אלקטרוני –סוג האישור 

.ולא בהתאם לרצון של הנוטריון, ל"בארץ או בחו, האישור

–ל "בישראל או בחו–בקשו מהלקוחות לברר מול הגוף שמקבל את האישור 

.איזה אישור נדרש

בישראל מספר גופים ממשלתיים שכבר מקבלים גם  , 2022נכון לשנת 

.  משרד החינוך, רשם המקרקעין, רשם הירושה: אישור אלקטרוני

.אישור אלקטרוניבקרוב גם האפוסטיל יערך לקבלת

:  נוטריון מודפסים בהתאם לצורך-בשנים הקרובות ניתן יהיה להנפיק אישורי

.  יש גופים רבים בישראל ובעולם שערוכים לקבלת אישור מודפס בלבד

יעלם הצורך באישור  , עם היערכות המשק בישראל ובעולם, בהדרגה

.  והציבור ירוויח מיתרונות האישור האלקטרוני, המודפס

?אישור מודפס או אישור אלקטרוני

?האם אישור אלקטרוני מאפשר לי לבצע אימות חתימה בשיחת ועידה חזותית

https://www.personalid.co.il/
https://www.notary-net.com/


האם אישור אלקטרוני מאפשר לבצע אימות  
?חתימה בשיחת ועידה חזותית

.אישור אלקטרוני בישראל אינו מאפשר להחתים לקוחות בועידה חזותית! לא

,  אימות פעולה נוטריונית בועידה חזותית טעון רגולציה יעודית

קיימת כרגע במספר מצומצם  רגולצייה זו . Remote Notaryשנקראת 

.  ב"בלגיה ומדינות מסוימות בארה: של מדינות בעולם

Remote Notary הכוללת תוכנת זיהוי מאובטחת  , טכנולוגיה יעודיתמחייב

.  שמותקנת בטלפון הנייד

.  אינה קיימת בישראל בשלב זה Remote Notaryרגולציית

>>מידע נוסף ודוגמאות לתוכנות יעודיות אפשר למצוא בקישורים 

Remote Notary-ההבדל בין אישור אלקטרוני ל

?איך הלקוחות חותמים כאשר מכינים אישור אלקטרוני

ת ו י ד ו ע י ת  ו נ כ ו ת ל ת  ו מא ג ו ד
Remote Notary-ל

https://www.investopedia.com/best-online-notary-services-5085059
https://www.docusign.com/products/notary
https://www.notarycam.com/
https://www.notarize.com/remote-online-notarization
https://onenotary.us/
https://www.securedsigning.com/products/eNotary


,  כשמוציאים אישור אלקטרוני בנוטריונט

?איך הלקוחות קוראים וחותמים על המסמך

ד"כוח לעו-הלקוחות חותמים על יפוי, אישור אימות חתימה: דוגמא

:אפשרויות לחתימת הלקוחות2יש 

המסמך מודפס והלקוחות חותמים עליו בעט1.

,  הכוח-אחרי שהלקוחות חותמים בעט על יפוי

,  מצלמת את המסמך החתום/ הנוטריונית סורקת

,  צילום לטופס אימות חתימה/ ומצרפת את הסריקה

.בתהליך אוטומטי בנוטריונט

?איך מחתימים את הלקוחות עבור אישור אלקטרוני



,  כשמוציאים אישור אלקטרוני בנוטריונט

?איך הלקוחות קוראים וחותמים על המסמך

מסך מגע/ באמצעות עכבר , קוראים וחותמים על המחשבהלקוחות2.

הלקוחות קוראים את המסמך על מחשב הנוטריון: במשרד) א

:אנחנו ממליצים להיערך עם עמדת עבודה מתאימה

.עם הפנים ללקוחות, לחבר מסך נוסף למחשב הנוטריון

ואפשר לוודא בנוחות שהם מבינים  , הלקוחות רואים את מה שאתם רואים

או על , פד/ הלקוחות יחתמו על המסמך עם עכבר. את הפעולה הנוטריונית

.PDFאו בתכנת  Wordבתוכנת, מסך מגע

הלקוחות קוראים וחותמים על מחשב נייד של הנוטריון: מחוץ למשרד) ב

.  ולחתום עליולקרוא את המסמך על מחשב נייד של הנוטריון לקוחות יכולים 

.  כשכרטיס החתימה מחובר, ניתן לסיים את האישור האלקטרוני באותו רגע

?איך מחתימים את הלקוחות עבור אישור אלקטרוני

ם על   תמי חו ת  ו ח ו הלק
י עם   נ ו מסמך אלקטר

מסך מגע/ עכבר 
ן ו י טר ו הנ ,  על מחשב 

ת נ ,   PDF / Wordבתכ
ו מסך מגע"ע א י עכבר 

ת: בדף הבא ו י ו ן על אמד ו דרשת  נ מרה  חו ט  ו ר פי

ת במשרד  חו ו ח ללק ו נ ו י  ע ו דה מקצ >>למערך עבו

ת: בדף הבא ו י ו ן על אמד ו דרשת  נ מרה  חו ט  ו ר פי

ת במשרד  חו ו ח ללק ו נ ו י  ע ו דה מקצ >>למערך עבו

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


חומרה מומלצת למערך עבודה יעיל וידידותי במשרד

. מפנים אותו לכיוון הלקוחותו, הנוטריוןמסך נוסף למחשב מחברים

ולחתום עליו עם  , הלקוחות יוכלו לקרוא את המסמך בהדרכת הנוטריון

.מסך מגע/ עכבר עצמאי / העכבר של הנוטריון  

עכבר+ מסך רגיל .  1
₪  380-החל מ= ומעלה  20‘’מסך רגיל נוסף 

₪  HDMI  =25 ₪+ /80-ל USBמתאם או HDMIכבל+

₪  25-החל מ=  USBעכבר נוסף עם חיבור חוטי+

מחייב שהעכבר של הנוטריון יהיה חוטי*) 80-120₪(עט אלחוטי -עכבראו

)40₪(משטח עכבר רגיל +

מסך מגע.  2
)אין צורך בעכבר(₪  1200-ומעלה החל מ20‘’מסך מגע 

₪  HDMI  =25 ₪+ /80-ל USBמתאם או HDMIכבל+

?איך מחתימים את הלקוחות עבור אישור אלקטרוני

?איך תתבצע חתימה אלקטרונית של הנוטריון בנוטריונט החדשה



?  איך מכינים אישור אלקטרוני בנוטריונט

! בלחיצת כפתור

)  לפי ההנחיות(מצרפים את הנספחים הנדרשים לאישור 1.

)  דקות2-4(ממלאים טופס מתאים לאישור נוטריון 2.

את האישור המוכן ומוודאים שהוא תקיןקוראים 3.

:  וטריונט תבצע באופן אוטומטימקליקים על כפתור                                ונ4.

 הטבעת חותם וחתימה אלקטרונית שלPersonal-ID

הטבעת חתימת יד שלכם

שליחת האישור ללקוח בדואל

 חשבונית אוטומטית ללקוח בדואל

רישום בספר הנוטריון

שמירה בארכיב הנוטריון

  תיוק בצירוף תעודות ונספחים נוספים בארכיב

גישה ישירה לאפוסטיל האלקטרוני

:)הכל מוכן , זהו

?איך מכינים אישור אלקטרוני בנוטריונט

חתום אישור

ניחותם  אלקטרו

העתקי תעודות מזהות מתויקים בארכיב באופן  
ו הן שייכות, אוטומטי בצמוד לאישור אלי

חתימת ידתמונת 

https://www.personalid.co.il/
https://www.notary-net.com/


עוד מידע על חתימה אלקטרונית בנוטריונט

?האם נדרש סורק עבור הנספחים לאישור.  1

:)יש לנו פטנט חכם ומהיר ביותר . סורק אינו חובה, לא

?האם נוטריונט תתממשק לאפוסטיל הדיגיטלי.  2

.  כרגיל, צעד-וגם יהיו סרטוני הדרכה והנחיות צעד, בוודאי, כן

?מה עוד כולל משרד הנוטריון בענן של נוטריונט. 3

.בלי טעויות ובלי שאלות, קלה, את כל מה שנוטריונים צריכים לעבודה מהירה

>>כאן תוכלו להתרשם מהכלים החכמים שיעמדו לשירותכם בקרוב  

).חלקם כבר משרתים את לקוחות נוטריונט(

חתימה אלקטרונית בנוטריונט

ן י ו נט החדשה, נשמע מצ ו טרי ו נ ן את  י ?אז למה לא השקתם עדי
ו נ י ה לא פסחה גם על נ ו ר ו ן שהק ו ו י . מכ . ד. י תמ ו  נ של ם  תי נ ם במתכ מכי תו ו  נ ח גם  , אנ

אתגר ו י מחלה  נ גם בזמ ו ת שמחה  י, בעתו נ זמ ה  ב הי ו כ ו שהעי נ ם שתבי י ו ו מק . ו

ן י ו נט החדשה, נשמע מצ ו טרי ו נ ן את  י ?אז למה לא השקתם עדי
ו נ י ה לא פסחה גם על נ ו ר ו ן שהק ו ו י . מכ . ד. י תמ ו  נ של ם  תי נ ם במתכ מכי תו ו  נ ח גם  , אנ

אתגר ו י מחלה  נ גם בזמ ו ת שמחה  י, בעתו נ זמ ה  ב הי ו כ ו שהעי נ ם שתבי י ו ו מק . ו

...ממשיכים, יש עוד מידע
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Personal-IDכרטיס חתימה מאושרת של 

PERSONAL-IDנוטריונט שמחה להטמיע את החתימה האלקטרונית המאושרת של 

?המשפט-יוכלו לאחד את חתימת הנוטריון עם נט PIDהאם לקוחות קיימים של . 1

.  יקבלו כרטיס אחוד PIDהמשפט של-מחזיקי כרטיס נט. כן

.נוטריונט תנחה אתכם להורדה ולהתקנה של תכנת החתימה החדשה והמשולבת

?PERSONAL-IDאיך מנפיקים כרטיס חתימה של . 2

:בקרוב נפרסם מועדי הנפקה ייעודיים לנוטריונים ברחבי הארץ

.  בחיפה, שבע-בבאר, בירושלים, גן-ברמת

.  תעודות מזהות2יש להגיע להנפקה עם  

. המשפט וגם חתימת הנוטריון-ובו גם החתימה של נט USBתקבלו כרטיס 

.  לאחר מכן ננחה אתכם להוריד תכנת החתימה החדשה מתוך ממשק הנוטריון החדש

Personal-IDמידע על כרטיס החתימה של 

ש לכם כרטיס נט ?המשפט בחברה אחרת-י ש לכם כרטיס נט ?המשפט בחברה אחרת-י

ה ן בעי י ל, א י כרג בו  ך להשתמש  י ו להמש כל ו; תו ס החדש שתקבל בכרטי ו

ט נ מת  ו בחתי ן, המשפט-אל תשתמש ו י טר ו הנ מת  רק בחתי .אלא 

עוד מידע על כרטיס החתימה לנוטריון
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Personal-IDכרטיס חתימה מאושרת של 

PERSONAL-IDנוטריונט שמחה להטמיע את החתימה האלקטרונית המאושרת של 

?כמה משלמים? מה העלויות. 3

לכרטיסי החתימה ולתוכנת  , אנו פועלים במטרה לבנות עבורכם חבילות במחירים נוחים

. ונעדכן בקרוב, החתימה

.מחירי המינוי של נוטריונט נשארים ללא שינוי

?PERSONAL-IDאפשר להנפיק כרטיס חתימה של איך ומתי . 2

:בחודש ינואר נפרסם מועדי הנפקה ייעודיים לנוטריונים ברחבי הארץ

.  בחיפה, שבע-בבאר, בירושלים, גן-ברמת

.  תעודות מזהות2יש להגיע להנפקה עם  

. המשפט וגם חתימת הנוטריון-ובו גם החתימה של נט USBתקבלו כרטיס 

.  לאחר מכן ננחה אתכם להוריד תכנת החתימה החדשה מתוך ממשק הנוטריון החדש

.כל התהליך ילווה בהדגמות וידאו

Personal-IDמידע על כרטיס החתימה של 

...עוד כמה נקודות חשובות
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...עוד כמה נקודות חשובות

?האם השכר לאישור אלקטרוני זהה לשכר לאישור מודפס1.

.תרחיש המבוקש/ בהתאם לאישור, כן

.באישור אלקטרוני אין חישוב של עותקים נוספים

?מה לעשות כשהלקוח זקוק גם לאישור מודפס וגם לאישור אלקטרוני2.

.  על כל אישור גובים שכר כנדרש. עם מספרים שונים, מכינים שני אישורים נפרדים

.מציינים בחשבונית ללקוח שכר נוטריון עבור כל אישור בנפרד

?מודפס ואלקטרוני: יהיו שני ארכיבים, הלכה למעשה, האם3.

:יהיה ספר נוטריון יחיד ושני ארכיבים. כן

;קלסר הנוטריון במשרד שלכם ימשיך לאכלס אישורים מודפסים

.הארכיב הממוחשב בנוטריונט יכיל את כל האישורים האלקטרוניים

.מספרי האישורים בכל אחד מהארכיבים עשויים שלא להיות עוקבים

....כמה נקודות חשובות
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משרד נוטריון בענן| נוטריונט 

!תודה שהייתם איתנו

...בקרוב נפרסם מידע נוסף
מועדי הנפקה לנוטריונים ברחבי הארץ יפורסמו בקרוב

058-6163980: וכמובן נענה על שאלות בכל עת

notary-net.com

ט נ ו י טר ו בנ ב  ו י  : בקר נ ו אלקטר ן  ו י טר ו נ ר  ו ש י א

ך  ו ת5ת ו ן, דק נ ן החכם בע ו י טר ו הנ ד  במשר
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