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ל מדינת ישרא

 משרד המשפטים
 המחלקה לרישוי נוטריונים

 נוטריוןןרישיובקשה להענקת

והגשתוהבקשה הוראות למילוי טופס

. הנספחים הנדרשיםכלצירוף תוך, בכתב ברור להקפיד על מילוי טופס הבקשהיש)א
צי, לתצהיר התומך בבקשה4תשומת לב מיוחדת מופנית למילוי סעיף ון תאריכי תוך

לא, בקשה שלא תמולא כנדרש ולא יצורפו לה כל הנספחים.ד"העסקה מדויקים כעו
.תטופל ותוחזר לשולח

. למועד כינוס הוועדהאישורים מקוריים ועדכנייםלבקשה יש לצרף)ב

 עומד בכל תנאי הכשירות והוותק הקבועים המבקשכי, לוודא לפני הגשת הבקשהיש)ג
.בחוק

.למועמדים לקבלת רשיון לברר את כל שאלותיהם לפני הגשת הבקשהמומלץ)ד

עד שלוש בשנה)ה את מועד כינוס הוועדה ומועדי. ועדת הרשיונות מתכנסת פעמיים
: בכתובתהגשת בקשות יש לברר באמצעות אתר האינטרנט של משרד המשפטים

il.gov.justice.www.בקשות שיוגשו ויושלמו לאחר המועד הנקוב באתר יידחו למועד
.הבא

 מבקש רשיון נוטריון חייב 2003ג"התשס) השתלמות(בהתאם לקביעת הנוטריונים)ו
8בהיקף, כתנאי למתן הרשיון להשתתף בהשתלמות שהכירה בה ועדת הרשיונות

ע.שעות לימוד מ"פרטים לגבי מוסדות שהוכרו פורסמים אף הם באתרי הוועדה
לצורך תיאום השתלמות יש לפנות ישירות למוסד. האינטרנט של משרד המשפטים

השתתפות בהשתלמות אינה מקנה. השתתפות בהשתלמות כרוכה בתשלום. שהוכר
.ניתן לעבור השתלמות בכל שלב לפני מועד קבלת הרשיון. זכות לקבלת רשיון

לג)ז שמש'באת הבקשה יש להגיש בטופס מקורי לענייני(מנהלת ענף, רוחמה
 ירושלים 34357.ד.ת: משרד המשפטים לכתובת, מחלקת הנוטריונים,)נוטריונים
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המסמכים מפרטת את 1977-ז"התשל, לתקנות הנוטריונים30תקנה)ח
: למתן רשיון כדלקמןשיש לצרף לבקשה

מלשכת עורכי הדין) של הוועדהעד חצי שנה קודם כינוסה(עדכניו מקוריאישור.1

. אודות קיום הרשעות משמעת או העדרםלתקנות)8(-ו)2(30כאמור בתקנה 

ממשרד הפנים או רשיון לישיבת קבע בישראל לפי מקורית ועדכנית תעודת אזרחות.2

.1952-ב"התשי, חוק הכניסה לישראל

,ד" בו יפורט ניסיון כעו4שימת הלב מופנית לסעיף. לפי הטופס המצורף בזאתתצהיר.3

חודש, תוך ציון יום, מיום עד יום: תוך ציון תאריכים מדוייקים, לגבי כל תפקיד בנפרד

תוך ציון תאריכים, יש לפרט את אופיו והיקפועיסוק נוסףאם היה למבקש. ושנה

.מדוייקים

:1971-א"התשל,)נוסח חדש( לפקודת הראיות29 כמשמעותה בסעיף-תעודה ציבורית

י : בנוסףצרפועולים חדשים
. המאושרת בתעודה ציבורית מקוריתתעודה עולה)1

. מקורית המאושרת בתעודה ציבוריתל"דין מחו-תעודת עורך)2

של,ל"ד בחו"המעידה על משך עיסוק כעומקורית תעודה ציבורית)3  תוך תיאור מפורט

. העיסוק

י* .ל והן בארץ"ד הן בחו" לתצהיר את ניסיונם כעו4פרטו בסעיף עולים חדשים

: בנוסףיצרפול"מבקשים שעסקו כעורכי דין בחו
. מקורית המאושרת בתעודה ציבוריתל"דין מחו-תעודת עורך)1

של,ל"ד בחו"המעידה על משך עיסוק כעומקורית תעודה ציבורית)2 תוך תיאור מפורט

.העיסוק

oהן"ר את ניסיונם כעו לתצהי4ל יפרטו בסעיף"בחוד"ובעלי ניסיון כע ד
.בארץל והן"בחו
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דין בתמיכה לבקשה לקבל רשיון כנוטריון-תצהיר עורך
1977-ז"התשל, לתקנות הנוטריונים30 לפי תקנה

ו, מלא בכתב יד ברור(ד המבקש"של עוה פרטי� אישיי� ):מחק את המיותר הק) בעיגול

 ש� האב ש� פרטיהש� משפח

(ז.ת ) ספרות9.

!!!!!!!!

ציי% גיל,
בספרות

 תארי, לידה

! !

 אזרחות ותושבות ישראלית שנת עליה אר. לידה
 או

רשיו% לישיבת קבע בישראל
צר� אישור מקורי ועדכני

 ממשרד הפני�
ת, כולל מיקוד(למשלוח דוארכתובת .)ד.למעט

חדש/ל"ד בחו"ניסיו% כעו/ד בישראל"ניסיו% כעו  עולה

 טלפו% עבודה טלפו% בית

 פקס סלולארי

ד בפועל"שנות ניסיו% כעו'מסד בישראל"תארי, הסמכה כעו
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:ר בזה לאמורמצהי

ו"התשל, אני מוסר תצהיר זה בתמיכה לבקשתי לקבל רשיון כנוטריון לפי חוק הנוטריונים.1
1976 

זה.2 - בתצהיר

"א( ; למעט הרשעה שהמצהיר פטור מלגלותה על פי כל דין-" הרשעה)

"ב( ב: משמעותו-: עיסוק בעריכת דין) סעיף ביצוע פעולה מן הפעולות שנתייחדו לעורך דין
ואינו, באורח קבוע ולא בדרך אקראי גרידא, 1961-א"התשכ, לחוק לשכת עורכי הדין20

אך לא נתייחדה, כולל ביצוע פעולה מחמת זה בלבד שעורכי דין אמנם נוהגים כדין לבצעה
;לעורך דין כאמור

"ג( -א"התשל,)נוסח חדש( לפקודת הראיות29 כמשמעותה בסעיף-" תעודה ציבורית)

1971 

"ד( , כגון חופשה למטרה כלשהי-לרבות תקופת העדר זמני,"תקופת עיסוק או כהונה)
את, שירות מילואים תקופת מחלה וכיוצא באלה כל עוד שתקופת ההעדר אינה עוברת

המקובל במקצוע של עורך דין ואין בה כדי לנתק את המבקש ניתוק של ממש מעיסוקו או 
.מכהונתו הקודמים

3) בנולד)א.  ___________________________________________________תי

 ___________________________________________________בתאריך

 _________________________________________הנני תושב ישראל מיום)ב(
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4) או)א. כהונתי בתפקיד שדין תקופת הכהונה בו כדין ואלה הם פרטי עיסוקי כעורך דין

 במידה ואלה לא הוכחו על ידי תעודה ציבורית המצורפת- תקופת עיסוק במקצוע עורך דין 

 נא להקפיד על מילוי מדויק של סעיף זה ובפרט ציון תאריכים של כל תפקיד:לבקשתי

במשרה ציבוריתד" מבקש שעבד כעו.חודש ושנה, וך ציון יוםת, מיום עד יום: ותפקיד
.ד ולמי היה כפוף"דרישות המשרה מבחינת ותק כעו, יפרט בנוסף אופי והיקף פעילותו

. יפרט בנוסף אופי והיקף פעילותו ופעילות החברה-בחברהד"מבקש שעבד כעו

 כתובת המשרד
)כתובת מלאה(

סוג העיסוק או הכהונה
, עצמאי, פרטי(ד"כעו
,שכיר

)'שם המעסיק וכו

,מתאריך עד תאריך
חודש, יום:תוך ציון

 ושנה

 כתובת פרטית

!! :  ! מיום

!! :! עד יום
 חודש יום שנה

!מיום ! ! :

 :!       !      ! עד יום
 יום חודש שנה

!מיום ! ! :

 :!       !      ! עד יום
 חודש יום שנה

 כתובת המשרד
)כתובת מלאה(

סוג העיסוק או הכהונה
,שכיר, עצמאי, פרטי(

)'שם המעסיק וכו

,מתאריך עד תאריך
חודש, יום:תוך ציון

 ושנה

 כתובת פרטית

! מיום ! :!

 :!       !      ! עד יום
 חודש יום שנה

!מיום ! ! :

 :!       !      ! עד יום
 חודש יום שנה

לך)ב( , והיקפו, אופי העיסוקל נא ציין במפורט" בתקופות הנעיסוק נוסףבמידה והיה

.יקיםתוך ציון תאריכים מדו

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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כחבר בית דין/ין תקופת העיסוק תקופת כהונתי כשופטילהביא במנ מבקש אני)ג(

פיכבעל תפקיד ששר המשפטים הכיר בו לענ/בישראל , לחוק הנוטריונים3י סעיף ין זה על

. פרטי העיסוק והתקופה-1976-ו"להתש

 מקום העיסוק
)כתובת מלאה(

 סוג העיסוק
 או הכהונה

מתאריך עד תאריך תוך
 חודש ושנה, ציון יום

).העיסוק/יש לצרף תעודה ציבורית על תקופת הכהונה(

ו.5 תיק פלילי תלוי ועומד ולאל בפלילים ולא קיים בענייני"בחו/לא הורשעתי בישראל
ו .ל"בחו/מתנהלת נגדי חקירה פלילית בישראל

oהכרעת הדין וגזר הדין, צרף העתק מכתב האישום: במקרה של הרשעה פלילית.
oנא צרף העתק מפסק הדין בערעור, במקרה והוגש ערעור על ההרשעה .
oא המשפטצרף העתק מכתב האישום ופרט באיזה שלב נמצ:ועומד תלוי תיקשל במקרה.

_____________________________________________________________ 

ו.6 .ל בהליכים משמעתיים"בחו/לא הורשעתי בישראל

oהכרעת הדין וגזר הדין, צרף העתק מכתב הקובלנה: במקרה של הרשעה משמעתית.
oעורנא צרף העתק מפסק הדין בער, במקרה והוגש ערעור על הרשעה.
oצרף העתק מכתב הקובלנה ופרט באיזה שלב נמצא הדיון: במקרה של תיק תלוי ועומד.

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

 הרשיונות במרשם הפלילי הנוגע לי תעיין וועדת, ידוע לי שבמסגרת דיון בבקשה לרשיון.7

.וכי אני נותן את הסכמתי לכך

---- --- --- ---- --- --- ---- ---- 

ה מ י ת ח
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צ רת י ה

מלאים ומדויקים וכי, כי כל הפרטים שמסרתי בטופס הבקשה הם נכונים, הריני מצהיר בזה

.אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 ____________________________חתימת המבקש _____________ המבקש שם

 _____________ה בפני עורך דין/הופיע________________ הנני מאשר בזה כי ביום

 ' _____________________________גב/מר' _________________ במשרדי ברח

 המוכר לי באופן אישי ' __________________שזהה עצמו על ידי תעודת זהות מס

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא

הנ, יעשה כן .ל וחתם עליה בנוכחותי"אישר את נכונות הצהרתו

__________________                                             ___________________ 

תך דין חתימת עור מ ת ו ח

 בקשה לרשיון נוטריון


