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 קול קורא
 הנטל הרגולטורי מן הציבור לבחינת לקבלת התייחסויות 

 המחלקה לרישוי נוטריוניםבעבודתה של הכרוך 
 

. מטרת הבחינה היא להביא לייעול נוטריוניםעל  רגולציהסדרי הההמשפטים עוסק בימים אלה בבחינת  משרד
 .יקוח זהכתוצאה מפ המוטל על הציבורהרגולטורי  הנטל תלהקלו והאכיפה הפיקוח

 
הנגזרים מן  בחוסר בהירות או בחוסר ודאות, ,יכול לבוא לידי ביטוי בעלות כספית, בזמן זה נטל רגולטורי

העיסוק ו ההדרכה ,בתהליך הרישום - מקצועההסדרת במסגרת  מהותיותהטיות או בירוקרהדרישות ה
המסמכים  ה,בקשגשת ההאופן כתוצאה מ רישויהבתהליך  עשוי להיווצר נטל רגולטורי , למשל,כך .במקצוע

שכר כמו כן, נשמח לקבל התייחסות בנוגע ל  להגשת הבקשה עצמן.או אף מהדרישות שיש לצרף להן, 
 .השירותים, דיגיטציה, ארכיון מרכזי, הפקדת צוואות נוטריוניות

 
 

 הנושאים הבאים: נבחנים במסגרת זו

 הקיימות כיום: המהותיותהבירוקרטיות ובחינת הדרישות  – הקיימת רגולציהדרישות ה  

קשה דרישות ש קיימותהאם ? או לבטל אותן להקל בהן ,דרישות מסוימותלשנות האם יש מקום 
 ?אי התאמה בין הדרישה ליכולת המעשית לבצעה(ליישמן )למשל בשל אי בהירות של הדרישה או 

 הפיקוח  בהם יםנלתחום עיסוק הנוטריותחומים הקשורים  בחינת קיומם של – חסרים ברגולציה
 ים בצורה מספקת.מוסדרוהאכיפה אינם 

 הסדרי הפיקוח והאכיפה הקיימים נקבעו על מנת להבטיח את רמתם המקצועית  – יעילות הרגולציה
. האם ןלהצדיק גם דרישות מכבידות, ככל שהן הכרחיות להשגת ותעשויות אלה מטר .הנוטריוניםשל 

  ההסדרים הקיימים משיגים את מטרתם?

 המבקשים  שוניםהמהוות חסם עבור גורמים  בחינת קיומן של דרישות – הסרת חסמים רגולטוריים
 האם ניתן להסיר חסמים אלו או להפחיתם? . כנוטריוןלפעול 

 הפחתת דרישות מסוימות, הגשה  ה:לדוגמ – הפחתת הנטל הרגולטורילדרכים לייעול הרגולציה ו
 ועוד. ום הדרכה והסברה, קי, הבהרה של הדרישותמקוונת של טפסים

 

לכתובת  .22.22.222עמודים(, עד ליום  2)עד  בכתבלנושאים אלה  הציבור מוזמן להגיש את התייחסותו

yuvalsp@justice.gov.il. 
 

 במשרד המשפטים. הנטל הרגולטוריבחינת ת פניות שיתקבלו יידונו במסגר
 פטים עשוי לפנות למספר גופים בבקשה להשתתף בדיון, בהתאם לפניות שיתקבלו.משרד המש

  אין התחייבות כי כל פנייה תקבל מענה.
 

המעוניין כי פנייתו לא תפורסם לציין זאת במפורש  ם רשאי לפרסם את הפניות. על פונהמשרד המשפטי
 בפנייתו.

 

 בברכה,         

 עוז שנהב
 ,מנהל אגף תכנון מדיניות

 משרד המשפטים
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