מדינת ישראל
משרד המשפטים
הוועדה לרישוי נוטריונים

נוהל ואמות מידה להענקת רישיון נוטריון
לפי חוק הנוטריונים ,תשל"ו6791-
(אמות המידה אושרו בישיבת וועדה ביום  ,41.91.92נכנסו לתוקף ביום  9.4.91ועודכנו בישיבות וועדה
מיום 1.1.91 :ו)92.99.91 -

נוהל זה נועד להסדיר את עבודת הוועדה לרישוי נוטריונים ולקבוע אמות מידה להענקת רישיונות
נוטריון על ידה בהתאם לחוק הנוטריונים ,תשל"ו( 9191-להלן" :החוק") ולתקנות הנוטריונים,
התשל"ז( 9199-להלן" :התקנות").
פרק א' – סדרי עבודה של הוועדה
מנין חוקי
נוכחותם של רוב חברי הוועדה ובהם יו"ר הוועדה יהיה מנין חוקי לדיוני הוועדה .
יושב ראש
יו"ר הוועדה ימונה על ידי שר המשפטים.
יו"ר הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה.
החלטות תתקבלנה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה; היה מספר הקולות שקול ,תהיה
ליושב הראש דעה מכרעת.
מזכיר
מנהל מחלקת רישוי נוטריונים ,שבמנהלת היחידות המקצועיות במשרד המשפטים ,ישמש כמזכיר
הוועדה.
באחריות המזכיר לכנס את הוועדה לפי הצורך ולא פחות מפעמים בשנה [תקנה (01ב)] ולדאוג
לפעילות תקינה של ישיבות הוועדה .מזכיר הוועדה יעביר לחברי הוועדה את החומר לדיון לפחות
חמישה ימים לפני מועד הישיבה.
מועדי הישיבות יתואמו עם יו"ר הוועדה ויימסרו לחברי הוועדה לפחות  11יום מראש ,למעט
במקרים חריגים בהם ייתכן כי מועד הישיבה ייקבע באישור יו"ר הוועדה בהתראה קצרה יותר.
המזכיר יפרסם ברשומות הודעה על מועד התכנסותה של הוועדה [תקנה (01ב)].
פרוטוקולים
בתום הישיבה מזכיר הוועדה יערוך את הפרוטוקול ויפיץ אותו לכל חברי הוועדה .החברים
רשאים להעביר הערותיהם לפרוטוקול תוך  92יום מיום שנשלח הפרוטוקול .ההערות תופצנה לכל
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חברי הוועדה והם רשאים להתייחס אליהן תוך  92יום מיום קבלתן .הפרוטוקול יאושר וייחתם
ע"י חברי הוועדה בישיבת הוועדה הבאה.
מען רשום
מענה של הוועדה הינו :בית התאומים ,רח' כנפי נשרים  ,91קומה  4גבעת שאול ,ירושלים ,ת"ד
דוא"ל:
טלפון ;14-1121111 :פקס14-1219101 :
מיקוד .1902014
,02221
 NotaryPZ@justice.gov.ilדוא"ל להגשת בקשות.Noterion-Bakasha@justice.gov.il :
פרק ב' – הגשת בקשה לקבלת רישיון נוטריון
תקנה  01לתקנות קובעת את אופן הגשת הבקשה ,הפרטים שעל המבקש לפרט בבקשה
והמסמכים שיש לצרף לה .לפרטים ולמסמכים שמצרף מבקש לבקשתו יש משמעות מיוחדת שכן
הם מלמדים על כשירות המבקש לקבל רישיון נוטריון ומהווים את התשתית להחלטת הוועדה.
לאור זאת ,על הבקשה להיות בהירה ולהעניק לוועדה את מלוא המידע הנדרש לקביעת כשירותו
של המבקש.
הבקשה תוגש ע"ג הטופס המצוי באתר המחלקה לרישוי נוטריונים באינטרנט ,ותכיל את הפרטים
והאישורים כמפורט להלן:
 .9פרטים אישיים ופרטי התקשרות כמפורט בטופס;
 .4צילום תעודת זהות או תעודה ציבורית מקורית אחרת המעידה על אזרחות ישראלית או
תושבות קבע בישראל;
 .0הסכמה לעיון במרשם הפלילי של המבקש;
 .2אישור לשכת עורכי הדין על חברותו של המבקש בלשכה ועל הרשעות משמעתיות שהוטלו על
המבקש לפי חוק לשכת עורכי הדין ,בין אם הוטלו בגינן עונשים משמעתיים ובין אם לא.
 .1מבקש שהינו עורך דין עצמאי יפרט את יום ,חודש ושנת תחילת עבודתו כעו"ד עצמאי ואת
מקום משרדו ואם שינה את כתובת משרדו יפרט את כל הכתובות בהן הפעיל משרד ואת
התקופה בה פעל בכל משרד.
 .1לשם הוכחת עבודתו של המבקש כעצמאי יצרף לבקשתו:
א .אישור ממשרדי מע"מ (מצב חשבון) על קיום תיק עוסק מורשה המפרט את השנים בהן
סווג התיק בענף שירותים משפטיים (על האישור לפרט את היסטוריית הסיווגים אם סווג
תיקו של המבקש בסיווג שאינו שירותים משפטיים) .במידה והמבקש פועל כעו"ד
באמצעות חברה יצרף המבקש אישור כאמור על שם החברה .לצורך מנין  91שנות ניסיון
הנדרשות על פי החוק ,תתחשב הוועדה רק בתקופות שיש לגביהן אישור כאמור.
ב .אישור רואה חשבון בדבר אחוז הכנסותיו ברוטו של המבקש בגין "עבודה" מעיסוקו
בעריכת דין .אישור רואה החשבון יתייחס לממוצע אחוז הכנסותיו של המבקש מעיסוקו
בעריכת דין וזאת מהיקף הכנסותיו הכולל בגין "עבודה" בתקופה המצטברת של השנים
אותן בדק רואה החשבון .בדיקת רואה החשבון תתבסס על דוחות המבקש לרשויות המס
ועל כל נייר עבודה אחר שיוכל לסייע לו בהכנת האישור כפי שימצא לנכון .לעניין סעיף
זה" ,עיסוק בעריכת דין"  -משמעותו :ביצוע פעולה מן הפעולות שנתייחדו לעורך דין
בסעיף  41לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א  ,9119-באורח קבוע ולא בדרך אקראית
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גרידא .במצב זה ,תבחן הוועדה האם הכנסותיו של עורך הדין ממשרדו הן הכנסות
סבירות לפעילות של עורך דין הפעיל באופן ממשי.
 .9מבקש שהינו עורך דין שכיר אשר עבד במשרד עורכי דין לרבות בחברת עורכי דין יפרט את
התקופות בהן עבד כשכיר ,תוך ציון יום ,חודש ושנה ,והיקף משרתו וימציא אישור על תקופת
עבודתו והיקף משרתו ממשרד עורכי הדין בו עבד;
 .8מבקש שהינו עורך דין שעבד כשכיר בחברה שאינה חברת עו"ד או עבד כשכיר בכל גוף אחר
יפרט את התקופה בה עבד כשכיר ,תוך ציון יום ,חודש ושנה ,מהות תפקידו בחברה או בגוף
בו עבד והיקף משרתו וימציא אישור על כך מהחברה או מהגוף בו עבד .האישור יכלול
התייחסות לכך שהמבקש עבד בחברה או בגוף האמור בתפקיד משפטי ,אשר תנאי סף לכהן
במשרה הוא רישיון לעריכת דין ,תקופת עבודתו והיקף משרתו;
 .1מבקש שהינו עורך דין שעבד כשכיר בשירות הציבורי יפרט את התקופה בה עבד ,תוך ציון
יום ,חודש ושנה ,תיאור ומהות תפקידו והיקף משרתו וימציא אישור על כך מאחראי כח אדם
שבמוסד הציבורי .האישור יכלול התייחסות לכך שהמבקש עבד בתפקיד משפטי שאחד
מתנאי הכשירות לתפקיד הינו רישיון לעריכת דין (עו"ד/תובע/יועץ משפטי וכד') ,תיאור
תפקידו ,תנאי כשירות לתפקיד ,תקופת עבודתו ,תוך ציון יום ,חודש ושנה ,והיקף משרתו;
 .91מבקש שעסק בעריכת דין בחו"ל ,יפרט את התקופה בה עבד בחו"ל ,תוך ציון יום ,חודש ושנה,
מקום עבודתו והיקף משרתו ,ככל שהיה שכיר ,וימציא אישור על כך ממקום עבודתו בחו"ל.
האישור יכלול התייחסות לכך שהמבקש עבד בתפקיד של עורך דין ,תקופת עבודתו ,תוך ציון
יום ,חודש ושנה ,והיקף משרתו .כמו כן ,ימציא המבקש תעודות רשמיות המעידות על
סמכותו לפעול בחו"ל כעורך דין על פי דיני המקום בו עבד .על האישור והתעודות הרשמיות
לפי סעיף זה להיות מתורגמים ,למעט אישורים ותעודות בשפה האנגלית ,ומאושרים בתעודה
ציבורית מקורית ,כמשמעותה בסעיף  41לפקודת הראיות (נוסח חדש) ,התשל"א ;9199-על
המבקש לצרף אישור מאת לשכת עורכי הדין על הכרה בוותק מקצועי בחו"ל;
ככל שהמבקש הינו עולה חדש ועסק כעורך דין בחו"ל והגיש את בקשתו תוך שבע שנים
מהיום שהיה לתושב ישראל ,ימציא בנוסף תעודת עולה .ניתן להמציא העתק נאמן למקור של
התעודה המאושר באישור נוטריוני;
 .99א .היה למבקש עיסוק נוסף כעצמאי מלבד עיסוקו כעורך דין ,יפרט המבקש את מהותו של
העיסוק הנוסף ,מקום העיסוק ,תקופת עבודתו בעיסוק הנוסף ,תוך ציון יום ,חודש ושנה,
והיקף עבודתו בעיסוק זה .המבקש יצרף לבקשתו אישור רואה חשבון בדבר אחוז הכנסותיו
ברוטו בגין "עבודה" מעיסוקו בעיסוק הנוסף .אישור רואה החשבון יתייחס לממוצע אחוז
הכנסותיו של המבקש מעיסוקו בעיסוק הנוסף וזאת מהיקף הכנסותיו הכולל בגין "עבודה"
בתקופה המצטברת של השנים אותן בדק רואה החשבון .בדיקת רואה החשבון תתבסס על
דוחות המבקש לרשויות המס ועל כל נייר עבודה אחר שיוכל לסייע לו בהכנת האישור כפי
שימצא לנכון .לעניין סעיף זה" ,עיסוק בעיסוק נוסף"  -משמעותו :כל עיסוק כעצמאי שאינו
עיסוק בעריכת דין.
עסק המבקש בעיסוק נוסף כשכיר ימציא אישור מאת מעסיקו על מהות עיסוקו ,תקופת
העיסוק ,תוך ציון יום ,חודש ושנה ,והיקף העיסוק;
ב .עיסוק ללא שכר בתחום תחביב או התנדבות בקהילה בהיקף שאינו עולה על  1שעות
שבועיות אינם נחשבים כעיסוק נוסף ואין לדווח עליהם;
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ג .הוראה באקדמיה בהיקף שאינו עולה על  1שעות שבועיות סימסטריאליות לא תחשב
כעיסוק נוסף ואין לדווח על כך;
ד .חברות בדירקטוריון או בוועדות ציבוריות בהיקף שאינו עולה על  1שעות שבועיות אינה
נחשבת כעיסוק נוסף ואין לדווח עליה;
 .94נוסף על האמור בסעיף  99לעיל ,מבקש שהינו בעל מקצוע הטעון רישיון (רו"ח ,רופא ,וכד')
ועוסק במקצוע במקביל לעיסוקו בעריכת דין ימציא אישורים על היות רישיונו לעסוק
במקצוע האחר תקף בתקופת העיסוק הרלוונטית ,וכן ימציא אישור לשכת עורכי הדין על
עמידה בכלל  2לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,התשמ"ו 9181-ועמידה בכלל 9
לכללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר) ,התשס"ג.4110-
פרק ג' – אמות מידה להענקת רישיון נוטריון
אמות המידה המפורטות להלן מתוות את העקרונות שנקבעו ע"י ועדת הרישיונות לשם בחינת
בקשות לקבלת רישיון נוטריון .העקרונות שיוצגו להלן נועדו לסייע בעיצוב מהותי של תנאי
הכשירות וליצוק בתנאים אלה תוכן ,וזאת על מנת לייצב את מקצוע הנוטריון ולשמור על רמה
מקצועית גבוהה של הנוטריונים ובכך להטיב עם האזרח מקבל השירות .כמו כן ,קביעת אמות
מידה תשמור על אחידות החלטות הוועדה.
בפרק זה נדון בתנאי הכשירות הנתונים לשיקול דעתה של הוועדה בלבד .הוועדה רשאית לסטות
מאמות מידה אלה לאחר שהמבקש טען את טענותיו בכתב בפני הוועדה והוועדה סברה כי
מנימוקים מיוחדים קיימת הצדקה לסטות מאמות מידה אלה .הוועדה תפרט בהחלטתה את
הנימוקים המיוחדים לסטייה מאמות מידה אלה.
סעיף  4לחוק קובע את תנאי הכשירות לקבלת רישיון נוטריון ,כדלהלן:
מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר להיות נוטריון:
( )9הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; לעניין זה" ,תושב קבע בישראל" –
מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב-
;9114
( )4הוא חבר לשכת עורכי הדין ונתמלאה בו אחת מאלה:
(א)עסק במקצוע של עורך דין  91שנים לפחות ,מתוכן חמש וחצי שנים לפחות
בישראל;
(ב)(נמחקה);
(ג) עסק במקצוע של עורך דין  91שנים לפחות ,מהן שנתיים לפחות בישראל,
והגיש את בקשתו לרשיון תוך שבע שנים מהיום שבו היה לראשונה תושב
ישראל.
( )0לא הורשע בישראל או מחוצה לה בעבירה פלילית שיש בה משום קלון;
( )2לא הוצא ולא הושעה מלשכת עורכי הדין בישראל על פי פסק דין סופי
בהליכים משמעתיים ,למעט הליך על פי סעיף  98לחוק לשכת עורכי הדין,
תשכ"א( 9119-להלן  -חוק הלשכה) ,ולא בוטל רשיונו ולא הותלה תקפו
בהליכים משמעתיים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ ,תש"י;9111-
( )1ועדת הרשיונות מצאה אותו ראוי להיות נוטריון ,לאחר שנתנה את דעתה ,בין
השאר ,לענשים משמע תיים שהוטלו עליו לפי חוק הלשכה או חוק נוטריונים
למסמכים יוצאי-חוץ ,תש"י ,9111-תוך  91שנים לפני מתן הרשיון ,פרט לאלה
האמורים בפסקה (".)2
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 .6עיסוק במקצוע עריכת דין-
סעיף (4א)( )4לחוק קובע:

"( )4הוא חבר לשכת עורכי הדין ונתמלאה בו אחת מאלה:
(א) עסק במקצוע של עורך-דין  91שנים לפחות ,מתוכן חמש וחצי שנים לפחות בישראל;
(ב) (נמחקה);
(ג) עסק במקצוע של עורך דין  91שנים לפחות ,מהן שנתיים לפחות
תושב
בישראל ,והגיש את בקשתו לרישיון תוך שבע שנים מהיום שבו היה לראשונה
ישראל;"
א .חברות בלשכת עורכי הדין בישראל בעת הגשת הבקשה היא תנאי מקדים והכרחי.
ב.

החוק קובע משך מינימלי של חמש שנים וחצי עיסוק בעריכת דין בישראל .חריג לכך הוא
עולה חדש שהגיש את בקשתו תוך שבע שנים מיום שהיה לראשונה תושב ישראל ,ואז
המשך המינימלי הנדרש לעבודה בעריכת דין בישראל הוא שנתיים בלבד.

ג.

בגדרי עיסוק במקצוע עריכת דין תכיר הוועדה בעיסוקים הבאים:
( )9תקופת כהונה כשופט או כחבר בבית דין דתי בישראל תחשב כעיסוק במקצוע עריכת
דין בישראל ותקופת כהונה כנוטריון או כשופט בחוץ לארץ תחשב כעיסוק במקצוע
עריכת דין בחו"ל (סעיף  0לחוק);
( )4תפקידים ששר המשפטים אישר לפי סעיף  0לחוק וצו הנוטריונים (תפקידים
מאושרים) ,התשל"ח ,9198-בשינויים המחויבים ,יחשבו כעיסוק במקצוע עריכת דין.
להלן פירוט התפקידים:
(א) הוראה ,במשרה מלאה ,בפקולטה למשפטים של מוסד בישראל שהוכר כמוסד
להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח - 9118-בדיני
ממונות ,בסדר הדין האזרחי או בדיני הראיות ,הכול כפי שהם נהוגים בבתי
המשפט שחוק בתי המשפט ,התשי"ז 9119-דן בהם;
(ב) תפקיד של נציג קונסולרי כמשמעותו בסעיף  41לפקודת הראיות [נוסח חדש],
התשל"א ,9199-שעה שבעל התפקיד האמור היה חבר לשכת עורכי הדין;
(ג) תפקיד של רשם או סגן רשם של בית המשפט העליון ,של בית משפט מחוזי או
של בית משפט שלום כמשמעותו בסעיף  82לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד;9182-
( )0עיסוק כעורך דין יוכר לפי מהותו של התפקיד בו כיהן המבקש .הוועדה תבחן את
תנאי הכשירות לתפקיד ותיאור תפקידו של המבקש .על המבקש לעסוק בתפקיד בו
לפחות אחד מתנאי הסף הוא רישיון לעסוק בעריכת דין .הוועדה תכיר ,בין היתר,
בתפקידים המפורטים להלן :יועץ משפטי ,תובע ,פרקליט ,עוזר משפטי וכן כל תפקיד
אשר תנאי הסף לכהן בו הוא רישיון עורך דין והוא תפקיד משפטי מובהק במהותו
המקובלת.
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ד.

היקף העיסוק – נדרש כי העיסוק במקצוע עריכת דין יהיה עיסוק בתפקיד משפטי באופן
"קבוע וממשי" ובכלל זה ייצוג בבתי המשפט ובערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות,
ייעוץ משפטי ,עריכת מסמכים משפטיים וכד'.

ה .היה והמבקש עוסק בעיסוק נוסף ,מלבד עיסוקו כעורך דין ,על העיסוק הנוסף להיות
עיסוק משני ביחס לעיסוקו כעורך דין .הוועדה תיקח בחשבון ,בבואה לשקול האם מדובר
בעיסוק משני ,את מהות העיסוק הנוסף והיקפו.
לעניין סעיף זה מבקש העוסק במקצוע נוסף מלבד עריכת דין יחשב כמי שעוסק במקצוע
עריכת דין באופן "קבוע וממשי":
 .9מבקש שהינו עו"ד עצמאי -היקף הכנסותיו מעריכת דין מהווים לפחות  91%מכלל
מהיקף הכנסותיו מ"עבודה" (בשני העיסוקים).
.4

מבקש שהינו עו"ד שכיר -על פי אישור מעסיקו ,עבד בעריכת דין לפחות  91%משרה.

.0

מבקש שהינו עו"ד העוסק בהוראה עד  91שעות שבועיות.

ו.

 .9הוועדה לא תכיר במבקש בעל רישיון עורך דין שמילא תפקידים שתנאי הכשירות לכהן
בהם לא כללו רישיון עו"ד כתנאי סף ושאינם תפקידים משפטיים מובהקים גם אם
המבקש היה שותף לקבלת החלטות משפטיות והשתמש בכישוריו המשפטיים במסגרת
תפקידו ,כגון חבר דירקטוריון ,ביקורת פנים ,מנכ"ל וכיו"ב.
 .4עיסוק או בעלות או ניהול חברה שאינה חברת עו"ד (כאשר זהו עיסוקו העיקרי של
המבקש) ,לא יוכר כעיסוק במקצוע עריכת דין אלא אם המבקש מועסק בחברה בתפקיד
של יועץ משפטי בלבד.

ז.

במסגרת בחינת העיסוק המשפטי של המבקש ,הוועדה תתחשב בקבלת אישור לאמן
מתמחה שהתקבל מלשכת עורכי הדין.

ח .עבודה משפטית שנעשתה ללא שכר לא תובא בחשבון במניין שנות הניסיון.
 .2עבר פלילי-
סעיף (4א)( )0לחוק קובע:

"( )0לא הורשע בישראל או מחוצה לה בעבירה פלילית שיש בה משום קלון;"
סעיף (4ב) רישא לחוק קובע:

"(ב) ועדת הרישיונות רשאית לתת לאדם רישיון נוטריון אף אם הורשע כאמור בסעיף קטן
(א)( )0אם עברו עשר שנים מיום שגמר לרצות את ענשו"...
סעיף (4א)( )1לחוק קובע:
"ועדת הרשיונות מצאה אותו ראוי להיות נוטריון ,לאחר שנתנה את דעתה ,בין השאר ,לענשים
משמעתיים שהוטלו עליו לפי חוק הלשכה או חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ ,תש"י,9111-
תוך  91שנים לפני מתן הרשיון ,פרט לאלה האמורים בפסקה (.")2
א .הוועדה שמה דגש על יושרה וניקיון כפיים של המבקשים לקבל רישיון נוטריון .מקצוע
הנוטריון מושתת על יושרה אישית ומקצועית ועל האמון הניתן לנוטריון הן ע"י הרשויות
המוסמכות והן ע"י הציבור .ככלל ,עבר פלילי משמיט את יסוד האמון של הוועדה במבקש.
לפיכך ,הרשעה בפלילים תיבחן באופן מחמיר ,בהתאם לקריטריונים שיובאו להלן.
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ב.

בהתאם לסעיף (4א)( )0לחוק הנוטריונים ,וסעיפים  1ו 99 -לחוק המרשם הפלילי ותקנת
השבים ,התשמ"א( 9189-להלן" :חוק המרשם הפלילי") מוסמכת ועדת הרישיונות לקבל
בהסכמת המבקש מידע מהמרשם הפלילי .מעיון בחוק האמור עולה ,כי הוועדה רשאית
לקבל מידע מסוגים שונים ,אולם בפני הוועדה יובאו רק סוגי המידע הבאים ,הרלבנטיים
לקבלת החלטה ע"י הוועדה:
( )9הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים בשל עבירות מסוג פשע ועוון;
( )4צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה (למעט צווים נגד מתלונן) וצווי שירות
לתועלת הציבור ,אם ניתנו לאחר הרשעה ,ועקב עבירה מסוג פשע ועוון;
( )0קביעת בית משפט באישום בעבירה כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר-
עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי;
( )2פרטים בדבר משפטים וחקירות פליליים התלויים ועומדים בעניינים שההרשעות
בהם הן פרט רישום לפי סעיף  4לחוק המרשם הפלילי.

למען הסר ספק ,הוועדה לא תיקח בחשבון בשיקוליה הרשעות שהתיישנו או נמחקו לפי
הוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,גם אם טרם עברו  91שנים מיום גמר ריצוי העונש
או אם העבירות שהתיישנו או נמחקו נעברו למעלה מ 91 -שנים לפני מתן הרישיון ,והאמור
להלן כפוף לסייג זה.
ג.

להלן יוצגו עקרונות מנחים להחלטת הוועדה לחלק מסוגי המידע השונים:
( )9מידע בדבר חקירות והליכים פליליים תלויים ועומדים – ככלל ,הוועדה לא תכריע
במתן רישיון למבקש עד לסיום החקירה/ההליך ,והמבקש יעודכן כי עניינו ממתין עד
להשלמת ההליך (סגירת תיק ,זיכוי או הרשעה בפסק דין חלוט).
( )4הרשעה בעבירה –
(א) ראשית תבחן הוועדה האם יש בהרשעה משום קלון ביחס לעיסוק הנוטריוני.
לשם קביעה זו ,תשקול הוועדה את השיקולים הבאים:
( )9חומרת העבירה – לרבות כפי שמשתקפת בעונש שהוטל;
( )4תוכן העבירה – ככלל ,הרשעה בעבירות העומדות בניגוד לעיסוק הנוטריוני
(כגון :זיוף מסמכים או הפרת חובת אמון כלפי לקוחות) ,תיחשב כעבירה
שיש עימה קלון;
( )0נסיבות מיוחדות שיפורטו בכתב.
(ב) מצאה הוועדה כי המבקש הורשע בעבירה שיש עימה קלון ,תדחה את בקשת
המבקש אלא אם חלפו עשר שנים מיום שסיים לרצות את עונשו (סעיף (4ב)
לחוק) .לעניין זה ,סיום תקופת ריצוי העונש יכלול סיום תקופת תנאי שהושתה
על המבקש (סעיף (4ב)) ,וכן יכלול תקופת ניכוי מתקופת מאסר בפועל;
(ג) מצאה הוועדה כי המבקש הורשע בעבירה שאין עימה קלון ,תבחן הוועדה ,תוך
התחשבות בטיב העבירה ובנסיבותיה ,האם המבקש ראוי לשמש כנוטריון על אף
הרשעתו .באפשרות הוועדה אף להחליט על דחיית בחינת הבקשה למועד מאוחר
יותר ,כפי שיפורט להלן.
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סוג  /הליכים /עבירה  /עונש

מועד הגשת בקשה להענקת רישיון

חקירה פלילית תלויה ועומדת

סיום החקירה

הליכים פליליים תלויים ועומדים

סיום ההליכים הפליליים

הרשעה בעבירה שיש עמה קלון

 91שנים מיום סיום ריצוי העונש (תשומת
הלב ,כי במקרה של מאסר על תנאי ,או
ניכוי מתקופת המאסר שהושתה ,ריצוי
העונש הינו בסיום תקופת התנאי או
תקופת המאסר שהושתה)

הרשעה בעבירה שאין עימה קלון

בהתאם לשיקול דעת הוועדה ,כפי שיפורט
להלן

 .3עבר משמעתי-
סעיף (4א)( )2לחוק קובע:

"( )2לא הוצא ולא הושעה מלשכת עורכי הדין בישראל על פי פסק-דין סופי בהליכים
משמעתיים ,למעט הליך על פי סעיף  98לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א( 9119-להלן  -חוק
הלשכה)"...
סעיף (4ב) סיפא לחוק קובע:

"(ב) ועדת הרישיונות רשאית לתת לאדם רישיון ...ואף אם הוטל עליו אחד העונשים האמורים
בסעיף קטן (א)( )2אם עברו  91שנים מיום שבו הוטל העונש".
סעיף (4א)( )1לחוק קובע:

"( )1ועדת הרי שיונות מצאה אותו ראוי להיות נוטריון ,לאחר שנתנה את דעתה ,בין השאר,
לעונשים משמעתיים שהוטלו עליו לפי חוק הלשכה או חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ,
התש"י ,9111-תוך  91שנים לפני מתן הרישיון ,פרט לאלה האמורים בפסקה (".)2
א .הוועדה רואה בחומרה מבקשים בעלי עבר משמעתי .מקצוע הנוטריון מושתת על יושרה
אישית ומקצועית ועל האמון הניתן לנוטריון הן ע"י הרשויות המוסמכות והן ע"י הציבור.
ככלל ,עבר משמעתי משמיט את יסוד האמון של הוועדה במבקש .לפיכך ,הרשעה
משמעתית תיבחן באופן מחמיר ,בהתאם לקריטריונים שיובאו להלן.
ב.

בפני הוועדה יובא מידע אודות חקירות והליכים משמעתיים כפי שנמסר מהמבקש וכן
הרשעות ועונשים שהוטלו בדין משמעתי של לשכת עורכי הדין בעשר השנים שקדמו למועד
הגשת הבקשה.

ג.

להלן יוצגו עקרונות מנחים להחלטת הוועדה בהתייחס לסוגי המידע השונים:
( )9מידע בדבר חקירות והליכים משמעתיים תלויים ועומדים – ככלל ,הוועדה לא תכריע
במתן רישיון למבקש עד לסיום החקירה/ההליך ,והמבקש יעודכן כי עניינו ממתין עד
להשלמת ההליך (סגירת תיק ,זיכוי או הרשעה בפסק דין חלוט).
( )4הרשעה בעבירה משמעתית – במקרה בו מבקש הורשע בדין משמעתי ,תבחן הוועדה
את העונש שהוטל עליו ,בהתאם למפורט להלן:
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(א) ככל שהוטל על המבקש עונש של השעיה או הוצאה מהלשכה ,למעט לפי סעיף
 98לחוק לשכת עורכי הדין:
השעיה -מבקש שהוטל עליו עונש השעיה ,יוכל להגיש בקשתו לדיון בוועדה בתום
 91שנים מיום שהוטל עליו עונש ההשעיה .הוועדה תדון בבקשתו על פי אמות
המידה.
הוצאה -מבקש שהוצא מהלשכה ,יוכל להגיש בקשתו לדיון בוועדה בתום 91
שנים מיום שהוצא מהלשכה ולאחר שחידש את חברותו בלשכה .הוועדה תדון
בבקשתו על פי אמות המידה .לעניין זה ,אין נפקא מינה אם למבקש היה בעבר
רישיון נוטריון (ע ם ההוצאה מהלשכה רישיון הנוטריון פקע וחידוש חברותו אינה
מחדשת אוטומטית את רישיון הנוטריון).
(ב) ככל שהמבקש הורשע בעבירה משמעתית שלא הוטל בגינה עונש של הוצאה או
השעיה מהלשכה ,תבחן הוועדה ,תוך התחשבות בטיב העבירה ובנסיבותיה ,האם המבקש
ראוי לשמש כנוטריון על אף הרשעתו .באפשרות הוועדה אף להחליט על דחיית בחינת
הבקשה למועד מאוחר יותר ,כפי שיפורט להלן.
(ג) פקיעת חברות -מי שפקעה חברותו בלשכה ,שלא מפאת השעיה או הוצאה מהלשכה,
וחזר להיות חבר בלשכה ,רשאי להגיש בקשה לדיון בוועדה והוועדה תדון בבקשתו על פי
אמות המידה.
סוג  /הליכים /עבירה  /עונש

מועד הגשת בקשה להענקת רישיון

תלונה תלויה ועומדת

סיום טיפול בלשכה

תיק משמעתי תלוי ועומד

סיום ההליכים המשמעתיים

השעיה

 91שנים מיום שהוטל עליו העונש

הוצאה

 91שנים מיום שהוצא מהלשכה ולאחר שחידש
את חברותו בלשכה

פקיעת חברות

עם החזרה להיות חבר בלשכה

 .4שיקול דעת הוועדה
סעיף (4א)( )1לחוק קובע:
"ועדת הרשיונות מצאה אותו ראוי להיות נוטריון ,לאחר שנתנה את דעתה ,בין השאר ,לענשים
משמעתיים שהוטלו עליו לפי חוק הלשכה או חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ ,תש"י,9111-
תוך  91שנים לפני מתן הרשיון ,פרט לאלה האמורים בפסקה (.")2
א .סעיף זה מעניק לוועדה שיקול דעת רחב ביותר באשר להתאמתו של מבקש לשמש
כנוטריון .במסגרת זו ,מוסמכת הוועדה לשקול  ,בין היתר ,הרשעות פליליות שאין עימן
קלון וכן הרשעות בדין משמעתי של לשכת עורכי הדין בהן לא הוטל עונש של הוצאה או
השעיה מלשכת עורכי הדין.
ב.

יצוין ,כי החוק אינו קובע תקופת המתנה לאישור מתן רישיון נוטריון כאשר מדובר
בהחלטה שלא להעניק רישיון מכוח סעיף (4א)(( )1וזאת בשונה מההוראות ביחס לסעיפים
(א)( )0ו( -א)( )2בסעיף (4ב) לחוק) ,אולם החוק אף אינו מגביל המתנה זו.
9
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ג.

במקרים אלה הוועדה חופשית לקבוע את תקופת ההמתנה עד להגשת בקשה נוספת
לרישיון נוטריון ,תוך התחשבות בעונש שהוטל ובחלוף הזמן ממועד האירוע נשוא
ההרשעה וממועד ההרשעה והטלת העונש או ריצוי העונש לפי העניין .בהעדר קביעה
אחרת ע"י הוועדה במקרה פרטני ,יחולו ההוראות הבאות:
( )9במקרה של הרשעה פלילית בעבירה חמורה – דחייה של חמש שנים מיום הדיון
בוועדה או עשר שנים מיום סיום ריצוי העונש ,בהתאם לקצר מבין מועדים אלה.
( )4במקרה של הרשעה פלילית בעבירה קלה  -דחייה של שלוש שנים מיום הדיון בוועדה
או עשר שנים מיום סיום ריצוי העונש ,בהתאם לקצר מבין מועדים אלה..
( )0במקרה של הרשעה משמעתית בגינה הוטלה השעיה על תנאי – דחייה עד לחמש שנים
מיום הדיון בוועדה או עשר שנים מיום הטלת העונש בהתאם לקצר מבין מועדים
אלה.
( )2במקרה של הרשעה משמעתית חמורה – דחייה של ארבע שנים מיום הדיון בוועדה או
עשר שנים מיום הטלת העונש ,בהתאם לקצר מבין מועדים אלה.
( )1במקרה של הרשעה משמעתית קלה – דחייה של שנתיים מיום הדיון בוועדה או עשר
שנים מיום הטלת העונש ,בהתאם לקצר מבין מועדים אלה.
סוג  /הליכים /עבירה  /עונש

תקופת המתנה לדיון בבקשה להענקת
רישיון

הרשעה פלילית בעבירה חמורה שאין עימה קלון

חמש שנים מיום הדיון בוועדה או 91
שנים מיום גמר ריצוי העונש בהתאם
לקצר מבין מועדים אלה

הרשעה פלילית בעבירה קלה שאין עימה קלון

שלוש שנים מיום הדיון בוועדה או 91
שנים מגמר ריצוי העונש בהתאם לקצר
מבין מועדים אלה

הרשעה משמעתית בגינה הוטלה השעיה על תנאי

חמש שנים מיום הדיון בוועדה או 91
שנים מיום הטלת העונש בהתאם לקצר
מבין מועדים אלה

הרשעה משמעתית בעבירה חמורה

ארבע שנים מיום הדיון בוועדה או 91
שנים מיום הטלת העונש בהתאם לקצר
מבין מועדים אלה

הרשעה משמעתית בעבירה קלה

שנתיים מיום הדיון בוועדה או  91שנים
מיום הטלת העונש בהתאם לקצר מבין
מועדים אלה

פרק ד' – כללי
 .9הוועדה רשאית לדרוש המצאת ראיות ככל הנדרש [תקנה (01ד) ותקנה (04ד)];
 .4הוועדה לרישוי נוטריונים אישרה נוהל זה בישיבתה ביום ;41.91.92
 .0נוהל זה יפורסם באתר האינטרנט של מחלקת רישוי נוטריונים;
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 .2נוהל זה יכנס לתוקף החל מיום .9.4.91

00

