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 תעודה ציבורית שניתנה בחו"ל אימותנוהל הטיפול ב

 כללי  .1

רישום, או תיקונו, פרט של שינוי  ,1965 – תשכ"ה ,לחוק מרשם האוכלוסין לאמור בפרק ג'בהתאם  .1.1

שחל או כי  על השינויהמעידה   ,כמשמעותה בפקודת הראיות ,תעודה ציבוריתייעשה בכפוף להמצאת 

 .הרישום לא היה נכון

: "תעודה של היא תעודה ציבוריתכי , קובע 1971דת הראיות )נוסח חדש( התשל"א לפקו 29סעיף  .1.2

מעשה כאמור, או אחד הגופים המנויים להלן שהיא מעשה חקיקה, שיפוט או ביצוע, או רשומה של 

אחד הגופים המנויים להלן, ובכלל זה תעודה המוחזקת שהיא חלק מן הרשומות הרשמיות של 

 ך רשמית ובין בדרך אחרת. ואלה הגופים:כרשומה, בין שנעשתה בדר

 מדינת ישראל או הרשות הריבונית של שטח ארץ שמחוץ לישראל.  .1.2.1

או מעין  משרדי ממשלה, רשות מקומית, בית משפט, בית דין, גוף אחר בעל סמכות שיפוטית .1.2.2

אחר של ישראל או שטח ארץ שמחוץ לישראל )להלן  , או כל גוף רשמי, נוטריון שיפוטית

  ;(המוסדות

 פקיד(" -)להלן מוסד עובד של שטח ארץ שמחוץ לישראל או רשות ריבונית עובד  ,עובד מדינה .1.2.3

 

 לפקודת הראיות קובע את האופן בו נדרש לאמת תעודה ציבורית שהונפקה בחו"ל :  33סעיף 

תעודת אישור של נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בשטח ארץ פלוני, תהא ראיה מספקת לכל אחת 

 עובדות האלה:מה

 כי תעודה ציבורית פלונית הודפסה בידי המדפיס הרשמי של אותו שטח ארץ; (1)

כי חותם או חתימה פלונית הם חותמו וחתימתו הרשמיים של הפקיד הנחזה כבעל החותם או  (2)

 החתימה;

 כי חותם פלוני הוא חותמו הרשמי של המוסד הנחזה כבעל החותם. (3)

 

יש להמציא תעודה  ,תיקון במרשם האוכלוסיןלקדם בכל בקשה לשינוי או כתנאי מובהתאם לאמור,  .1.3

מאומתת  ,יש להמציא תעודה מקורית ,שניתנה בחו"לציבורית תעודה . כאשר מדובר בציבורית מקורית

 .בתרגום נוטריוניומתורגמת 

ה יש תאריך הוצאת התעודה:  במידה ותאריך הוצאת התעודה מאוחר מתאריך האירוע עליו היא מעיד .1.4

אך התעודה שהוצגה הונפקה בשנת  1980לדרוש הסבר לפער בזמנים. )למשל מועד הנישואין בשנת 

2000.) 
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 אימות תעודה ציבורית המונפקת בחו"ל  .2

 נוספת דרךנקבעה , 1961אמנת האג, שנחתמה בשנת לפקודת הראיות, במסגרת  33בנוסף על האמור בסעיף 

 '.אפוסטיל' באמצעות חותמת ,באמנה לאימות תעודה ציבורית  ממדינות החברות

לפקודת  33כמפורט בסעיף תעודה ממדינה שאינה חתומה על האמנה תאומת בתהליך של שרשרת חתימות 

 .לנוהל זה 1.3הראיות, כאמור ב סעיף 

  אפוסטיל .2.1

 שלאו עצמה הפקיד החתום על התעודה  של חתימתת ומיאמופיע האפוסטיל  יש לוודא כי בחתימת .2.1.1

 התעודה.שהנפיקה את ת הרשו

ישנן מדינות הנוהגות לאמת תעודה ללא ציון שם הפקיד או הרשות מנפקת התעודה לדוגמא:  .2.1.2

מקפים או ירשם "אין" בשפה המקומית. יופיעו האפוסטיל . באימות אירלנד, צרפת, בריטניה

 התעודה ואימותה בדרך זו קבילה.

 חת מהדרכים הבאות:אפוסטיל יבוצע באב חותמת אימות תעודה ציבורית  .2.1.3

 מדבקה על גב התעודה 

 דף נלווה מחובר לתעודה 

 .בדרך אלקטרונית 

 :הדגשים .2.1.4

יש לוודא כי מקבלים את התעודה המקורית כך שהאפוסטיל מודבק/מחובר לתעודה ולא בדף  .2.1.4.1

 נפרד.

אימות אלקטרוני יש לקבל את התעודה רק באופן דיגיטלי )בדואר אלקטרוני( כאשר  .2.1.4.2

 ק התעודה והן של האפוסטיל מופיעות על גבי התעודה.החותמות הן של מנפי

מופיע האפשרות נוספת: בהצגת העתק מודפס של התעודה יש לאמת את המספר הסידורי  .2.1.4.3

 על גבי התעודה באתר המרכזי של המדינה שהנפיקה את התעודה.

 כללים לאימות תעודה ציבורית .2.1.5

 נדרשת להיות מאומתת. כל תעודה ציבורית המונפקת בחו"ל ומוגשת לרשות האוכלוסין .2.1.5.1

 האימות חייב להופיע על גבי התעודה המקורית או בצמוד אליה. .2.1.5.2

 האימות צריך להתייחס לכך שהחותם על התעודה מוסמך להנפיק אותה. .2.1.5.3

יש לשים לב שאין מדובר באימות המתייחס לתרגום / אישור העתק נאמן למקור / הצהרה  .2.1.5.4

 .  ום על התעודה עצמהלגבי התעודה של גורם חיצוני, שאינו הגורם החת



 

 1.3.0001 מספר נוהל:   מרשם תחום: 

 5מתוך      3דף     אימות מסמכים ציבוריים נושא:

 31.8.2022 : תאריך עדכון 

 
 

 

 
 

 1.3.0001 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

, יש להציג תעודת לידהבהם נדרשת אימות תעודת לידה: בבקשות לקבלת מעמד בישראל  .2.1.5.5

, למעט תעודת לידה מקורית ממדינות חב"מ וזמןהממקורית ומאומתת כדין של  עודת לידהת

  , אותה לא נידרש לאמת.1998שהונפקה עד לשנת 

 

 , (אימות תעודות המונפקות במדינות שאינן חתומות על אמנת האג )אפוסטיל 3.1

 :ייעשה עפ"י ההליך המפורט להלן שרשרת חתימותתעודה באמצעות אימות  3.1.1

  .חתימת פקיד המשרד המנפיק 3.1.1.1

 ימת משרד המשפטים במדינה המנפיקה.חת 3.1.1.2

 המנפיקה.במדינה ת פקיד משרד החוץ חתימ 3.1.1.3

 מדינה המנפיקה.בחתימת קונסול ישראל  3.1.1.4

 מדינות בהן שרשרת החתימות שונה:  3.1.2

המשפטים אינו חלק משרשרת החתימות, לכן,  במדינות אתיופיה, תאילנד ונפאל משרד 3.1.2.1

 לעיל. 3.2.1.2בתעודות ממדינות אלו אין לבקש המפורט בסעיף 

הקונסול הישראלי מאמת ישירות את החותם על התעודה ללא צורך בחתימת  –קנדה  3.1.2.2

 גורמים נוספים.

 נציגות ישראל.בהן אין  אשר אימות תעודות המונפקות במדינות  3.1.3

ואין בה ) עימה ישראל אינה מקיימת יחסים דיפלומטייםאשר תעודה ציבורית ממדינה הדרך לאמת 

 כדלקמן:  מדינה שלישית  באמצעות ההינ (ואינה חתומה על אמנת האג נציגות ישראלית

  .המסמךאת  הקינפשהמדינה האימות התעודה ע"י  3.1.3.1

ש לה יחסים על ידי הנציגות של מדינה שיחתימת המדינה שהנפיקה את המסמך, אימות  3.1.3.2

 דיפלומטיים עם ישראל, במדינה שהנפיקה את המסמך.

משרד החוץ של על ידי אימות חתימת הנציגות של המדינה שיש לה יחסים דיפלומטיים  3.1.3.3

 .מדינהאותה 

נציגות ישראל המדינה שלה יש יחסים דיפלומטים על ידי משד החוץ של אימות חתימת  3.1.3.4

 .באותה מדינה

 תעודה מאירן :לדוגמא 3.1.3.5

  הגורם המוסמך האירניחתימת; 

  קונסול ירדן באירןחתימת; 

 חתימת משרד החוץ הירדני; 

  קונסול ישראל בירדןחתימת. 
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 :תעודה ציבורית שהונפקה בישראל על ידי נציגות זרה .4

מקום ותאריך כגון: ) "פרט מרשם"לצורך שינוי/תיקון שניתנה בנציגות זרה בארץ ומוגשת תעודה ציבורית  4.1

ומתורגמת לעיל,  3כאמור סעיף מקורית ומאומתת ציבורית תעודה חובה לדרוש  ישי(מצב אלידה, פטירה, 

 נוטריונית.

לצורך תיקון / שינוי פרט  שאינה מאומתת כאמור,לא ניתן לקבל תעודה שניתנה ע"י נציגות זרה בארץ  4.2

 ם.ושיר

 תעודה / אישור שניתנו בנציגות זרה בארץ ומוגשת בנושא: 4.3

לרי בדבר ויתור על האזרחות ניתן לקבל אישור קונסו  - רך התאזרחותזרה לצואזרחות ויתור על  4.3.1

להיות מקורי, עם לוגו של הקונסוליה המנפיקה, צריך  בישראל מהנציגותאישור אולם, ה ,הזרה

 וחותמת הקונסוליה. חתימת הקונסול

 : תעודה המעידה על מצב אישי נוכחי/קודם 4.3.2

לתעודה ובמידה והתעודה לדרוש אימות  יש -תעודה ממדינה בה קיים מרשם אוכלוסין  4.3.2.1

 .הונפקה על ידי הנציגות עליה להיות מאומתת

יש לדרוש תצהיר בפני נוטריון בישראל הדובר את   -לא קיים מרשם אוכלוסין במדינה בה  4.3.2.2

 השפה של המבקש.

מדינות המנפיקות תעודות כאשר מדובר בנדרש להציג תעודת יושר מאומתת.  – תעודות יושר 4.3.3

 .אלקטרוניבאמצעות אפוסטיל להינתן אימות העל  ,גיטליותיושר די

: יש לכבד כל מסמך רשמי של נציגות זרה בישראל, על מכתבים רשמיים של הקונסוליות הזרות 4.3.4

הנושא מסמך מקורי, במדובר יגות זרה בישראל יש לוודא כי צכן כל מסמך/אישור המונפק בנ

 .לוגו של הנציגות, חתימת הנציג וחותמת הנציגות

 ומסמכים תרגום תעודה ציבורית .5

לחוק הנוטריונים קובע כי "לא יאשר נוטריון נכונותו של התרגום אלא אם הוא שולט בשפה שבה  15סעיף 

הגורם המוסמך לפיכך  נערך המקור ובשפה שאליה תורגם, והוא עצמו ערך את התרגום או בדק את נכונותו"

 כדין.)ניתן למצוא את הרשימה באתר לשכת עורכי הדין(. לתרגם מסמכים בישראל הוא נוטריון שהוסמך לכך

 .התרגום חייב להיות מוצמד לתעודה באמצעות סרט אדום וחותמת לחץ

 ין.יהשפות על בור 2יש לוודא כי אישור הנוטריון מעיד כי הנוטריון המתרגם יודע את   5.1
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א  14רגום נוטריוני ובהתאם לתקנה אישור נוטריוני על תרגום שנעשה על ידי אדם אחר אינו מהווה ת  5.2

)א( לתקנות הנוטריונים: יש חובה לציין במפורש על גבי המסמך כי " אישור זה אינו מהווה אישור 

 ".1976, התשל"ו ( לחוק הנוטריונים4)7על פי סעיף נכונותו של התרגום ע"י הנוטריון 

, ניתן לתרגם את התעודה ע"י נוטריון השולט בה נוטריון ישראלבמידה והתעודה ניתנה בשפה שאין ב  5.3

נוסף הזה נדרש לתרגם לתרגום נוטריוני  םזר בחו"ל לשפה שיש לגביה נוטריון ישראלי. את התרגו

 .לשפה העברית/ערבית )תרגום על תרגום(

 תרגום ע"י נוטריון זר בחו"ל מחייב אימות בהתאם לכללים. 5.4

רבת מלל, בשפה המובנת לפקיד המרשם, רשאי פקיד מוצגת תעודה ציבורית, שאינה במקרים בהם  5.5

התעודה. את התעודה ותרגומה יש  עליו לתרגם  ,, עם זאתבתרגום נוטריוניהמרשם לפטור מן הצורך 

 לארכיון הממוחשב ק ולסר

 

 נספחים .6

 אפוסטיל עם קישור לאתר המדינה.חותמת –קישור לאתר אמנת האג 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid= 
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