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 אישור העתק צילומי של מסמך .2

  ₪ 66, לעמוד הראשון.א
 ₪ 5, לכל עמוד נוסף.ב
אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל .ג

 :אישור נוסף לאישור הראשון
 ₪ 21, לעמוד הראשון
 ₪ 5, לכל עמוד נוסף

  אישור צוואה .4

 ₪ 242, לחותם ראשון.א
 ₪ 123, לכל חותם נוסף.ב
 - ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה.ג

 ₪ 74, לכל אישור

 ₪ 166, אישור שפלוני נמצא בחיים .5

יר שניתן בשבועה או בדרך קבלה ואישור של תצה .6
 אחרת

 ₪ 168, מצהיר הראשוןל.א
 ₪ 67, לכל מצהיר נוסף.ב
 - ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר.ג

 ₪ 66, לכל אישור נוסף

כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל  .8
 ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה דין,

הסכום שנקבע לפעולה בתעריף המינימלי של לשכת 
הסכום שנקבע בו  -עורכי הדין, ובאין קביעה כאמור 

 ₪ 267 ,לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה

 

 אימות הסכם ממון .11

 ₪ 368 לאימות הסכם יחיד,.א
 ₪ 64, נוסףלכל אימות .ב

 אימות חתימה . 1

 ₪ 167, חיד כחותם ראשוןי.א
 ₪ 66, חותם נוסף תחתימ.ב
 ₪ 66בשם הזולת היה מוסמך לכך, אישור שהחותם .ג
 ₪ 66, לכל אישור זהה נוסף.ד

  אישור נכונות של תרגום .3

 ₪ 209 ,עד מאה המילים הראשונות שבתרגום.א
 ₪ 166, עד אלף מילים לים נוספות או חלק מהןילכל מאה מ.ב
 ₪ 80, מיליםלכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף .ג
תרגום, לכל אישור נוסף על  ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו.ד

 ₪ 67, האישור הראשון
חצית מן השכר מתיווסף  -נוטריון כרוך בתרגום אחר השירות בכל .ה

 .מסמךבבהתאם למספר המילים  זה סעיףהקבוע ב

 
  העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך .7

 76,800אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על .א
 ₪ 1,061, שקלים חדשים

 ₪ 2,270, שקלים חדשים 76,800עלה הסכום האמור על .ב
הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה .ג

 וחזרה.

  בדבר ביטול ייפוי כח או מסמך אחר רישום הערה א.7

ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או  בלת הודעת הביטולק.א
 ₪ 178, ור בידי הנוטריוןהמסמך השמ

 ₪ 64, ראשוןהעתק  הוצאת.ב
 ₪ 64, לכל העתק נוסף.ג

 
בקשתו המפורשת  ועל פי שלא במשרדו של הנוטריוןעשיית פעולות  .9

 11-ו 8 ,1-בנוסף לשכר הנקוב ב ,של מקבל השירות לתתו במקום אחר
  ובנוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה

, ק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובולשעה הראשונה או לחל.א
539 ₪ 

 ₪ 66, חלק ממנהלכל מחצית שעה נוספת או .ב

למחרת  08:00עד  19:00ניתן השירות בין השעות  .10
ווסף לשכר תי - 9בסעיף , למעט פעולה או בימי מנוחה

 .מן השכר הקבוע 50%שיעור של 

 ₪ 88תוספת , שאינה ערבית או אנגלית, בשפה לועזיתנוטריוני אישור  .12
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