תעודת אפוסטיל 2019

תעודת אפוסטיל
התבקשתם להמציא תעודת אפוסטיל ,ואין לכם שמץ של מושג מהו אפוסטיל ובמה הנפקתו כרוכה?
.מאמר זה נועד להסביר על מהות תעודת האפוסטיל ועל הדרך הקלה ביותר לקבלתה
מהי תעודת אפוסטיל?
תעודת אפוסטיל הינה תעודה אשר ניתנת לכל אדם ,המבקש לאשר מסמכים מקומיים (ישראלים ,במקרה
.שלנו) בכדי שיוכרו ע”י רשויות וגופים מחוץ לישראל
בעבר הרחוק ,התבקשו אזרחי המדינה ,לאחר חתימתו של נוטריון (המאשר מסמכים מקומיים בתוך
ישראל עצמה) לעבור בירוקרטיה מסורבלת ,שכוללת את חתימת אותה רשות שהנפיקה לו את המסמך
(תואר ראשון למשל במשרד החינוך…) ,אישור החתימה על ידי משרד החוץ וכן אישור וחותמת קונסוליית
.החוץ של אותה המדינה בפניה ירצה האזרח להציג את תעודתו
.כיום ,הפרוצדורה הזו אינה נחוצה ובמקומה יכול אדם להוציא תעודה אחת בלבד :תעודת אפוסטיל
מתי זקוק אדם לתעודת אפוסטיל?
כל אדם המבקש להציג תעודות ומסמכים במדינה זרה ,נדרש לתעודת אפוסטיל .מדובר במסמכים כמו:
…תעודות לידה ,נישואין ,גירושין ,תארי לימודים שונים ועוד
לדוגמא ,באם מעוניין אדם להמשיך את לימודיו במדינה זרה ,ועליו להציג אישור כי אכן למד בישראל ,עליו
.לפנות למשרד החינוך לקבלת התעודה ומכאן הוא פונה לקבלת תעודת אפוסטיל
כיצד תוכלו להשיג תעודת אפוסטיל?
לשם הוצאת תעודת האפוסטיל ,שהיא תעודה בינלאומית ,צריך קודם כל לאשר את המסמך על ידי נוטריון
 :ישראלי .עלות האישור הנוטריוני אחידה ,והיא נקבעת ומפוקחת ע”י משרד המשפטים
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Noteryonim/schar_sherotim_noteryonim.htm
לאחר שיש בידיכם אישור נטוריוני ,יש לפנות לאחד מבתי המשפט המוציאים תעודות
: http://elyon1.court.gov.il/heb/info/apostil.htmאפוסטיל
שעות הקבלה של בית המשפט הינן החל משעה  8:30ועד השעה  ,13:30ובימי פגרה בין השעות 9:00
ועד  .12:00פקיד בית המשפט ינפיק עבורכם את תעודת האפוסטיל ויצמידה למסמך המאושר .התעודה
.תונפק עבורכם במקום ובאופן מיידי
באילו מדינות מוכרת תעודת האפוסטיל?
תעודת האפוסטיל מוכרת אך ורק במדינות אשר חתומות על “אמנת האפוסטיל” ,אשר נחתמה בבית
המשפט הבינלאומי בהאג .אמנה זו נחתמה בשנת  1961לשם “אימות מסמכי חוץ” ובכדי לחסוך
.פרוצדורות מיותרות
ישראל הינה אחת המדינות שחתומות על האמנה ובכך הצטרפה ישראל לשורה ארוכה של מדינות
.המשתפות פעולה ומכירות האחת במסמכי האפוסטיל של רעותה
את רשימת המדינות ניתן למצוא באתר של “אמנת
”: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41האג
כמה זה עולה לנו?
.לשם הנפקת תעודת האפוסטיל יש לשלם אגרה בסך  ₪ 33בלבד
רוצה לקצר הליכים ולקבל תעודת נוטריון ואפוסטיל מיידית?
אנו שמחים להעניק לכם שירות הכולל אישור נוטריוני והנפקת תעודת אפוסטיל באופן מיידי .נוכל לעשות
זאת עבורכם ללא הגעתכם לבית המשפט ,וללא טירדה מיותרת.
צרו עמנו קשר ונסייע לכם

אסנת רייך ושות' -משרד עורכי דין ונוטריון
עקיבא  95רעננה
.
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