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תקנות הנוטריונים (תיקון) ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31 ,18ו– 55לחוק הנוטריונים ,התשל"ו ,11976-אני מתקין
תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 9

.2

בתקנה  9לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה (ב) ,בסופה יבוא "על אף האמור ,במקרה
שהאישור הנוטריוני הוא אלקטרוני כמפורט בתקנה 19א ,בכל מקום בטפסים בתוספת
השנייה ,במקום "בחתימת ידי ובחותמי" יקראו כאילו נאמר "בחתימה אלקטרונית
מאושרת ובחותם נוטריוני אלקטרוני" ,ובמקרה שבו האישור הנוטריוני האלקטרוני
יאגד אישור אלקטרוני אחר החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת ,במקום "באות/
מספר "...יבוא "באות/מספר/שם קובץ/תיאור מילולי של המסמך או הנספח" ,ובתחתית
כל אישור נוטריוני אלקטרוני יצוין המשפט הזה" :אישור זה חתום אלקטרונית; עותק
קשיח של האישור אינו מהווה אישור חתום נוטריונית"".

הוספת תקנה 19א

.3

אחרי תקנה  19לתקנות העיקריות יבוא:

בתקנה  1לתקנות הנוטריונים ,התשל"ז( 21977-להלן  -התקנות העיקריות) ,אחרי
ההגדרה "אישור נוטריוני" יבוא:
""אישור נוטריוני אלקטרוני"  -אישור נוטריוני באמצעים אלקטרוניים לפי תקנה 19א;
"חוק הירושה"  -חוק הירושה ,התשכ"ה;31965-
"חוק חתימה אלקטרונית"  -חוק חתימה אלקטרונית ,התשס"א;42001-
"חוק לשכת עורכי הדין"  -חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א;51961-
"חתימה אלקטרונית" ו"חתימה אלקטרונית מאושרת"  -כהגדרתן בחוק חתימה
אלקטרונית;".

"אישור נוטריוני
אלקטרוני

19א .נוטריון רשאי לערוך אישור נוטריוני אלקטרוני ,ויחולו
ההוראות האלה:
( )1נדרש אדם הניצב לפני הנוטריון לחתום בפניו על
מסמך ,יחתום בפני הנוטריון בחתימה ידנית או בחתימה
אלקטרונית;
( )2על אף האמור בתקנה  ,18המסמך יהיה חתום בחתימה
אלקטרונית מאושרת של הנוטריון ,ויוטבע עליו בצידו
השמאלי התחתון חותם אלקטרוני של הנוטריון בשחור על
רקע תו אדום; לעניין פסקה זו" ,חותם אלקטרוני"  -מסר
אלקטרוני בצורה הגרפית המוצגת בתוספת השלישית; על
מסמך כאמור לא יחולו תקנות  12ו–;13
( )3על אף האמור בתקנות  11ו– ,19צורף מסמך או נספח
לאישור הנוטריוני האלקטרוני ,יסמן אותו הנוטריון באישור
הנוטריוני האלקטרוני באמצעות ציון שם קובץ המסמך או
הנספח שיזהה אותו באופן חד־ערכי;

1
2
3
4
5

ס"ח התשל"ו ,עמ' .196
ק"ת התשל"ז ,עמ' .1724
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .63
ס"ח התשס"א ,עמ' .210
ס"ח התשכ"א ,עמ' .178
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( )4על אף האמור בתקנה  ,26נוטריון ישמור אישורים
נוטריוניים אלקטרוניים וכן מסמכים שעליו לצרף לאישור
הנוטריוני האלקטרוני לפי תקנות אלה כאמור בתקנה 26א;
הוצא אישור נוטריוני ונשמר בארכיב כאמור ,לא יערוך
הנוטריון כל שינוי במסמך ולא ירשה לאחר לעשות כן;
( )5פלט נייר של אישור נוטריוני אלקטרוני ייחשב כהעתק
בלבד".

.4

בתקנה  23לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 23

( )1במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) נעשתה צוואה בפני נוטריון לפי סעיף  22לחוק הירושה ,ימסור הנוטריון
את הצוואה למצווה;".
( )2אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א )1ביקש המצווה מנוטריון להפקיד צוואה שנעשתה בפניו כאמור בתקנת
משנה (א) אצל הרשם לענייני ירושה ,יפקיד הנוטריון את הצוואה בתוך שלושים
ימים מיום עשייתה; ההפקדה תהיה בדרך של מסירת הצוואה המקורית לרשם
לענייני ירושה בדרך של התייצבות הנוטריון אצל הרשם לענייני ירושה
שבאזור פעולתו נעשתה הצוואה או באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של
האפוטרופוס הכללי ,לפי העניין ,על חשבון המצווה;".
( )3אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ד) על אף האמור בתקנה  ,22נודע לנוטריון על מות המצווה ,ימסור הנוטריון
את הצוואה המקורית לרשם לענייני ירושה באופן מיידי כאמור בסעיף  75לחוק
הירושה; הנוטריון ישמור בידיו העתק צילומי של הצוואה ,ויצרף אליו את
אישור הרשם לענייני ירושה בדבר מסירת הצוואה ,וירשום את דבר הוצאת
הצוואה בפנקס המנוהל לפי תקנה (26ג)".

.5

בתקנה (24ב) לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "אם האישור הנוטריוני אלקטרוני תיקון תקנה 24

כהגדרתו בתקנה 19א ,יציין זאת הנוטריון".

.6

בתקנה (26ד) לתקנות העיקריות ,במקום "בארון או בארונות מתכת שיהיו נעולים תיקון תקנה 26

זולת אם הוא או עובד מעובדיו שהורשה לכך יהיו נוכחים" יבוא "בנפרד ממסמכים
אחרים המצויים במשרדו ובאופן אשר יגן עליהם מפני נזק ,שינוי או שימוש בלתי
מורשה ואשר יבטיח את סודיות המסמכים".

.7

אחרי תקנה  26לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת תקנה 26א

26א( .א) בלי לגרוע מתקנות אלה ,נוטריון ישמור אישורים
שנערכו לפי תקנה 19א ,במערכת ארכיב אלקטרונית
שהכניסה אליה טעונה הזדהות של הנוטריון ,ושתהיה
מאובטחת ומגובה; הוצא אישור נוטריוני ותועד במערכת
כאמור ,לא יערוך הנוטריון כל שינוי בתיעוד ולא ירשה
לאחר לעשות כן.

"מערכת ארכיב
אלקטרונית

(ב) נוטריון רשאי לנהל את הפנקסים והכרטסות שעליו
לנהל לפי תקנות  24 ,23ו– 26במערכת האלקטרונית שלפי
תקנת משנה (א).
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(ג) נוטריון שהחל לנהל את הפנקסים והכרטסות כאמור
בתקנות  24 ,23ו– 26בעותקים קשיחים ,רשאי להמשיך
את ניהול הפנקסים והכרטסות כאמור באמצעים
אלקטרוניים כאמור בתקנת משנה (א) ,ונוטריון שהחל
לנהל את הפנקסים והכרטסות באמצעים אלקטרוניים
רשאי להמשיך את ניהול הפנקסים והכרטסות בעותקים
קשיחים ,ובלבד שהתיעוד באופן החדש ימשיך את רצף
המספור הסידורי של האישורים הנוטריוניים".
תיקון תקנה 30

.8

בתקנה (30א) לתקנות העיקריות -
( )1פסקה ( - )1בטלה;
( )2במקום פסקה ( )2יבוא:
"()2

אישור לשכת עורכי הדין ובו המידע הזה:
(א) פירוט בדבר משך התקופה שבה היה המבקש חבר הלשכה וחברותו
לא הופסקה לפי סעיף 52א לחוק לשכת עורכי הדין ,ולא הוגבלה לפי סעיף
52ב לאותו החוק;
(ב) פירוט בדבר עונשים של הוצאה או השעיה מלשכת עורכי הדין
שהוטלו על המבקש;
(ג) פירוט בדבר העונשים המשמעתיים שהוטלו על המבקש לפי חוק
לשכת עורכי הדין ,שאינם העונשים המוזכרים בפסקת משנה (ב) לעיל,
ושהוטלו בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה ,או בדבר העדרם;
(ד) פירוט בדבר תלונות נגד המבקש שהבירור לגביהן לא הושלם במועד
הבקשה;";

( )3בפסקה ( ,)3ברישה יבוא "העתק";
( )4במקום פסקה ( )5יבוא:
"()5

אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף (2א)(()2ג) לחוק ,כל אלה:
(א) העתק תעודה ציבורית שיש בה ראיה למועד עלייתו;
(ב) אם המבקש שימש שופט או נוטריון בחוץ לארץ  -העתק תעודה
ציבורית המעידה על כך;
(ג) אם המבקש עסק בעריכת דין בחוץ לארץ  -העתק רישיון לעריכת דין
מהארץ שבה עסק בעריכת דין כאמור;";

( )5במקום פסקה ( )6יבוא:
"( )6הסכמת המבקש למסירת מידע מהמרשם הפלילי לפי סעיף  12לחוק
המידע הפלילי ותקנת השבים ,התשע"ט;";62019-
( )6במקום פסקה ( )7יבוא:
"( )7הורשע המבקש בהליכים פליליים או בהליכים משמעתיים בחוץ לארץ
כעורך דין ,כנוטריון ,כשופט או כעובד ציבור ,יצרף את פרטי ההרשעה לרבות
העתק של פסק דין וגזר דין;";
6

ס"ח התשע"ט ,עמ' .298
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( )7פסקאות ( )8ו–( - )9יימחקו;
( )8אחרי פסקה ( )9יבוא:
"( )10פירוט המבקש בדבר תקופת עיסוקו בעריכת דין וכן כהונה בתפקיד
שופט או נוטריון ,ועיסוקים נוספים אם היו ,בין אם בארץ ובין אם בחוץ לארץ,
בתיאור מפורט של העיסוקים ובציון מען משרדו בכל אחת מתקופות עיסוקו;
( )11הורשע המבקש בהליך פלילי או משמעתי בארץ ,יצרף את כתב האישום
או הקובלנה ,לפי העניין ,וכן העתק של פסק הדין וגזר הדין;"

.9

החלפת תקנה 31

במקום תקנה  31לתקנות העיקריות יבוא:
"פרסום הבקשה

.10

 .31מצאה ועדת הרישיונות שהתמלאו במבקש רישיון לכהונה
בתפקיד נוטריון לכאורה תנאי הכשירות המפורטים בסעיף
(2א) לחוק או החליטה שיש מקום להשתמש בסמכותה לפי
סעיף (2ב) לחוק ,תפרסם לא יאוחר מ– 30ימים מיום קבלת
החלטתה הודעה באתר האינטרנט של משרד המשפטים,
כי בכוונתה להעניק למבקש רישיון נוטריון ואת המועד
והדרכים להגשת ההתנגדות כאמור בתקנה ".32
תיקון תקנה 32

בתקנה  32לתקנות העיקריות -
( )1במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) כל אדם רשאי ,בתוך  15ימים מיום הפרסום של ההודעה לפי תקנה ,31
להגיש לוועדת הרישיונות התנגדות מנומקת בכתב לקבלת הבקשה;";
( )2בתקנת משנה (ב)  -המילים "בדואר רשום עם קבלה חוזרת"  -יימחקו.

.11

תיקון התוספת
השנייה

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -
( )1בטופס מס'  ,6במקום "העתק של מסמך המקור" יבוא "העתק שאינו המקור ואינו
העתק מאושר של המקור";
( )2בטופס מס'  ,7במקום "העתק של מסמך המקור" יבוא "העתק שאינו המקור ואינו
העתק מאושר של המקור".

.12

תקנה  9לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה  2לתקנות אלה ,תקנה 19א לתקנות תחולה

העיקריות כתיקונה בתקנה  3לתקנות אלה ,תקנה (23א) ו–(א )1לתקנות העיקריות
כתיקונה בתקנה  )1(4ו–( )2לתקנות אלה ,תקנה  24לתקנות העיקריות כתיקונה
בתקנה  5לתקנות אלה ותקנה 26א לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה  7לתקנות
אלה ,יחולו על מסמכים נוטריוניים שנערכו ביום תחילתן או לאחריו.

.13

עד לתחילתו של סעיף  12לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים ,התשע"ט ,2019-יראו הוראת שעה

כאילו במקום תקנה (30א)( )6לתקנות העיקריות נאמר:
"( )6הסכמת המבקש למסירת מידע מהמרשם הפלילי ומידע על תיקים תלויים
ועומדים לפי סעיף  6לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א.";71981-
כ"ז בכסלו התשפ"א ( 13בדצמבר )2020
(חמ )3-1413
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ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;322התשע"ט ,עמ' .320
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