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כוח והיה ברצונו  -. אם רצה הנתבע לשכנע כי נפלו פגמים באותו ייפוי23

הרי שהנטל   הנוטריון,  של  פעולותיו  וכשרות  לסתור את חזקת התקינות 
 368 ................................................................................... מוטל עליו 

ייפוי24 האם  על-.  כדין  שאומת  לאמיתות  -כוח  ראיה  מהווה  קונסול  ידי 
 368 ............................... לחוק הנוטריונים?   19תוכנו מכוח הוראת סעיף 

ייפוי 25 של  דינו  מה  שנכנס  -.  בטרם  ציבורי  נוטריון  בפני  שנחתם  כוח 
 369 .............................................................. לתוקפו חוק הנוטריונים? 

יפוי ביטול  ג':  אחרים  -פרק  ומסמכים         לתקנות   5תקנה    -כוח 
 373 ........................................................................... הנוטריונים

 373 ....................................................................................... . הדין 1
 373 ....................................................................................... . כללי 2
 374 .................................................................................... . טפסים 3

 374 ................ שן טופס י - 11טופס   -אישור ביטול מסמך נוטריוני  3.1
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בכתב    3.2 בהודעה  נוטריוני  מסמך  ביטול     טופס    -  12טופס    -אישור 
 375 ......................................................................................... ישן 
נוטריוני    3.3 מסמך  ביטול  על  תשע"ט    -הודעה    -  14טופס    -תיקון 

 377 .................................................................................... עברית 
נוטריוני    3.4 מסמך  ביטול  על  תשע"ט    -הודעה    -  14טופס    -תיקון 

 378 ................................................................................... אנגלית 
נוטר   3.5 מסמך  ביטול  על  תשע"ט    -יוני  הודעה    -  14טופס    -תיקון 

 379 .................................................................................... ערבית 
 380 ............................................. לפני תיקון תשע"ט  -. הלכה למעשה  4

 381 ................................................ שער ו': אתיקה מקצועית
א':   הנוטריון פרק  פעולות  על   הפיקוח  לרבות  בכללותם,  האתיקה  כללי 

 381 ............................................................................ המעוגן בהן
 383 ............... לחוק הנוטריונים  21סעיף  -פרק ב': שמירת כבוד המקצוע 

 385 .......................... לחוק הנוטריונים  22סעיף  -פרק ג': חובת נאמנות 
 389 ..................... לחוק הנוטריונים  23סעיף  -פרק ד': הסדרת פרסומת 

אי ה':  עבודה  פרק  השגת  לשם  שידול             לחוק   24סעיף    -סור 
 397 ........................................................................... הנוטריונים

 399 ...................... לחוק הנוטריונים  25סעיף   -פרק ו': שימוש בתארים 
 401 .................. לחוק הנוטריונים   26סעיף  -פרק ז': הגבלות על שותפות 

 403 ................ לחוק הנוטריונים 27סעיף  -פרק ח': איסור עיסוק כשכיר 
 405 .......................... לחוק הנוטריונים  28סעיף  -: סוד מקצועי פרק ט'

לנוטריון   שנמסרה  בידיעה  השימוש  איסור  י':  לחוק    29סעיף    -פרק 
 407 ........................................................................... הנוטריונים

 409 ....................................... שער ז': ניהול ושמירת מסמכים 
 409 ......................... לחוק הנוטריונים  30סעיף  -פרק א': ארכיון מרכזי 

 411 ......................... לחוק הנוטריונים  31סעיף  -הול ספרים פרק ב': ני
במסמכים   ועיון  לטיפול  בקשר  תקנות  ג':  לחוק    33  -ו  32סעיפים    -פרק 

 413 ........................................................................... הנוטריונים
הנוטריון   של  ומשרדו  חשבונות  פנקס  כרטסת,   ד':    26-24תקנות    -פרק 

 415 ................................................................. לתקנות הנוטריונים 

 417 ................................................ שער ח': שיפוט משמעתי
 417 ......................לחוק הנוטריונים  34סעיף   -עבירות משמעת פרק א': 

 417 ....................................................................................... . כללי 1
על2 עבירה משמעתית  על  דיני ההתיישנות  הנוטריונים  -. תחולת  חוק  פי 

 418 .................................................................................... ותקנותיו 
 420 ..................... שיתוף פעולה עם הביקורת של משרד המשפטים -. אי3
נסות עם מי שאינו נוטריון, ניהול סדרות מספרים כפולות,  . שיתוף בהכ 4

 420 ............................................... אישור מסמכים בלי חתימת הלקוח 
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 421 ....................................................... תשלום האגרה השנתית-. אי5
בדיקת הכשרות של  -. זיהוי לא תקין של חותם, אימות חתימה שגוי, אי6

 422 ....................................................................................החותמים 
חוזר של לקוח לטובת בת זוגו  -כוח כללי ובלתי-. אימות חתימה על יפוי7

 423 ................................................................................ של הנוטריון 
 423 .......... כוח לטובת אישתו ובנו של הנוטריון -. אימות חתימה על יפוי8
שאינ9 לנוטריונים  נוטריונים  ביקורת  לערוך  הצדקה  יש  האם       ם . 

 424 ...................................................................................... פעילים? 
בית סמכות  ב':  עורכי-פרק  לשכת  של  חוק  -הדין  תחולת  קובל;  הדין; 

 427 ..................... לחוק הנוטריונים  38-35סעיפים  -הלשכה; צו חיפוש 
ערעור   עזר;  אמצעי  משמעת;  אמצעי  ג':  לחוק   41-39סעיפים    -פרק 

 429 ........................................................................... הנוטריונים
 431 ...................... לחוק הנוטריונים  42סעיף   -פרק ד': השעיית נוטריון 

 431 ....................................................................................... . כללי 1
 431 ............. עיקרון כללי  -. הגבלת העיסוק, הפקעתו או הגבלתו זמנית  2

והפסקתה  שער   הכהונה  סיום  לחוק    44  -ו  43סעיפים    -ט': 
 435 .................................................................. הנוטריונים 

 435 ......................................................................... פרק א': הדין
 437 ............................................................. פרק ב': הלכה למעשה 

 439 .... לחוק הנוטריונים  45סעיף  -שער י': אימות חתימת נוטריון 
 439 ......................................................................... א': הדיןפרק 

 441 ............................................................. פרק ב': הלכה למעשה 

 445 ................................................. שער י"א: עניינים שונים
ואגרות   ושירותים  שכר  שיעורי  בדבר  תקנות  א':  לחוק    46סעיף    -פרק 

 445 ........................................................................... הנוטריונים
לעבירה; סיוע  ב':  לנוטריון   התחזות; פרק  שיוחדה  פעולה    -עשיית 

 447 ................................................ לחוק הנוטריונים 49-47סעיפים 
א  50  -ו  50סעיפים    -פרק ג': מילוי מקום נוטריון; סמכויות נציגי המדינה  

 453 .................................................................... לחוק הנוטריונים 
הראיות   פקודת  תיקון  ביטולים;  ד':  לחוק    52  -ו  51סעיפים    -פרק 

 457 ........................................................................... הנוטריונים
הירושה   חוק  תיקון  ה':  מעבר    -פרק  לחוק    54  -ו  53סעיפים    -הוראות 

 461 ........................................................................... הנוטריונים
גם ע ו': האם ראוי להחיל את עקרון החסיון,  בין פרק  ל דברים שהוחלפו 

 463 ................. פי החוק-נוטריון ללקוחו, במהלך מתן שירות נוטריוני על

 465 .................................. שער י"ב: אישור נוטריוני אלקטרוני 
 465 ......................................................................... פרק א': כללי 

 467 ......................................................................... הדיןפרק ב': 
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 467 ........................................ לתקנות הנוטריונים   1תקנה  -. הגדרות 1
 467 ............................. לתקנות הנוטריונים  9תקנה  -. הטופס והשפות 2
 468 .......... א לתקנות הנוטריונים 19תקנה  -. אישור נוטריוני אלקטרוני 3
 469 ...................................... לתקנות הנוטריונים  24תקנה   -כרטסת  .4
 469 ......... א לתקנות הנוטריונים 26תקנה  -. מערכת ארכיב אלקטרונית 5
 470 .................................................................................... . תחולה 6

פרק ג': הנחיות לעריכת אישור נוטריוני ותיעוד פעולות נוטריוניות באופן  
 471 ............................................................................. אלקטרוני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


