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 2019לשנת  – תמצית לנוטריון
 

 

 
  קישורים חשובים:

 משרד המשפטים–2019 לשנת שכר שירותי הנוטריון
 לפני השינוי הצפוי – דוגמאות לאישורים נוטריונים

 המשפטיםהמחלקה לרישוי נוטריונים במשרד 

 משרד המשפטים –סוגיות בעבודת הנוטריון 
 וניםועדת נוטרי – שאילתות בעבודת הנוטריון

 לשכת עורכי הדין -ועדת נוטריונים 
 קבוצת הנוטריונים בווטסאפשל  –קישור לתרגומים בענן 

שנים עבריות מאותיות למספריםתרגום   
 5770 התש"ע 5760 התש"ס 5750 התש"ן 5740 התש"ם 5730 התש"ל 5720 התש"ך 5710 התש"י 5700 הת"ש
 5771 התשע"א 5761 התשס"א 5751 התשנ"א 5741 התשמ"א 5731 התשל"א 5721 התשכ"א 5711 התשי"א 5701 התש"א
 5772 התשע"ב 5762 התשס"ב 5752 התשנ"ב 5742 התשמ"ב 5732 התשל"ב 5722 התשכ"ב 5712 התשי"ב 5702 התש"ב
 5773 התשע"ג 5763 התשס"ג 5753 התשנ"ג 5743 התשמ"ג 5733 התשל"ג 5723 התשכ"ג 5713 התשי"ג 5703 התש"ג
 5774 התשע"ד 5764 התשס"ד 5754 התשנ"ד 5744 התשמ"ד 5734 התשל"ד 5724 התשכ"ד 5714 התשי"ד 5704 התש"ד
 5775 התשע"ה 5765 התשס"ה 5755 התשנ"ה 5745 התשמ"ה 5735 התשל"ה 5725 התשכ"ה 5715 התשט"ו 5705 התש"ה
 5776 התשע"ו 5766 התשס"ו 5756 התשנ"ו 5746 התשמ"ו 5736 התשל"ו 5726 התשכ"ו 5716 התשט"ז 5706 התש"ו
 5777 התשע"ז 5767 התשס"ז 5757 התשנ"ז 5747 התשמ"ז 5737 התשל"ז 5727 התשכ"ז 5717 התשי"ז 5707 התש"ז
 5778 התשע"ח 5768 התשס"ח 5758 התשנ"ח 5748 התשמ"ח 5738 התשל"ח 5728 התשכ"ח 5718 התשי"ח 5708 התש"ח
 5779 התשע"ט 5769 התשס"ט 5759 התשנ"ט 5749 התשמ"ט 5739 התשל"ט 5729 התשכ"ט 5719 התשי"ט 5709 התש"ט

 אימות חתימה  אישור נכונות של תרגום אישור העתק צילומי של מסמך 
ללא  

 מע"מ
כולל 
 מע"מ

 ללא  
 מע"מ

 כולל מע"מ ללא מע"מ מספר מילים כולל מע"מ
 ₪  245 ₪  209 ראשונות 100עד 

ספות ומילים נ 100(לכל  ₪  77.22 ₪  66 לעמוד הראשון ₪  195 ₪  167 ליחיד
 אלף מילים) או חלקן, עד

)166 (+ ₪ )194.22 ₪( + 

 ₪  439 ₪  375 101-200 ₪  5.85 ₪ 5 לכל עמוד נוסף ₪  273 ₪  233 לזוג
 ₪  633 ₪  541 201-300    ₪  273 ₪  233 1+ עותק  ליחיד
 לכל אישור נוסף על ₪  350 ₪  299 1עותק  + לזוג

 הראשון, לעמוד הראשון
 
21  ₪ 

 301-400 707  ₪ 827  ₪ 
 ₪  1,021 ₪  873 401-500 ₪  24.57 ₪  350 ₪  299 עותקים 2 + ליחיד
 לכל אישור נוסף על ₪  427 ₪  365 עותקים 2 + לזוג

 הראשון, לכל עמוד נוסף
 

5  ₪ 
 501-600 1,039  ₪ 1,216  ₪ 

 ₪  1,410 ₪  1,205 601-700 ₪  5.85 ₪  77 ₪  66 לחותם בשם זולתו
 ₪  1,604 ₪  1,371 701-800    ₪  77.22 ₪  66 לכל אישור נוסף
 ₪  1,798 ₪  1,537 801-900 אישור שפלוני נמצא בחיים ₪  77.22 ₪ 66 כל חותם נוסף

 ללא     
 מע"מ

 ₪  1,993 ₪  1,703 901-1,000 כולל מע"מ
 מילים 100לכל   אישור צוואה 

, מעל נוספות או חלקן
 אלף המילים הראשונות

 
80  ₪ 

 
ללא  

 מע"מ
כולל 
 מע"מ

166  ₪ 194  ₪ 93.6  ₪ 
 לכל אישור תרגום   

 נוסף על הראשון
 
67  ₪ 

 
 ₪  78.39 אישור תצהיר ₪  283 ₪  242 ליחיד

 

 לזוג
 

365  ₪ 
 י

ללא   ₪  427
 מע"מ

    כולל מע"מ

 פעולה מחוץ למשרד הנוטריון ₪  197 ₪  168 ליחיד ₪  370 ₪  316 1+ עותק  ליחיד
 כולל מע"מ ללא מע"מ  ₪  275 ₪  235 לזוג ₪  514 ₪  439 1עותק  + לזוג
 לשעה ראשונה ₪  274 ₪  234 1ליחיד + עותק  ₪  456 ₪  390 עותקים 2 + ליחיד

 או חלק ממנה
 
539  ₪ 

 
 ₪  630.63 ₪  352 ₪  301 1לזוג + עותק  ₪  600 ₪  513 עותקים 2 + לזוג

נוספת  שעה ½לכל  ₪  78.39 ₪  67 לכל מצהיר נוסף ₪  144 ₪  123 כל חותם נוסףל
 או חלק ממנה

 
166  ₪ 

 
 ₪  194.22 ₪  77.22 ₪  66 לכל אישור נוסף ₪  86.58 ₪  74 לכל אישור נוסף

 ניתן השירות בין      
 19.00השעות 

 למחרת 8.00עד 
 או בימי מנוחה

 
 לשכר 50%תוספת של 

 למעט בגין התוספת כאן
 הסכומים מעוגלים. תמצית השכר בלבד מוצג כאן ןואימות הסכם ממ

 )17%בכל סתירה הפרסום הרשמי יגבר. (מע"מ 
 השימוש על אחריות המשתמש בלבד

 ₪  430.56 ₪  368 לאימות ההסכם
 ₪  74.88 ₪  64 לכל עותק נוסף 
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