
 
 

 מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם המשכונות

 

 

 (6טופס )דף הנחיות לבקשת עיון 
 

 

 טופס בקשת עיון

 

 .9111 –תשנ"ט , כון )סדרי רישום ועיון ( )תיקון(שבתקנות המש 6בקשת עיון ערוכה לפי טופס 

ל משכונים פעילים( )אישור עיש לציין ע"ג הטופס כתובת לבירור או למשלוח ובאם מדובר בדוח 

 או בנסח )אישור על משכונים שבוטלו(. 

 

 חיפוש 

 

 .לדרוש את המידע רשאי אדםכל 

 

 הנתונים הנדרשים לבדיקה 

 

 בעל הנכסמספר זיהוי של החייב/.  

 בעל הנכסשם משפחה ושם פרטי של החייב/. 

  ם לבדוק רלוונטית בעיקר כאשר מבקשי /בעל הנכסכתובת החייב -החייב/בעל הנכס כתובת

ום את המשכון לפי מענו של שבעבר נהגו לרש ןכיוומזאת  ,9111עד שנת  9161משכונים משנת 

 פי תחום השיפוט של ביהמ"ש המחוזי. על  ,החייב

  כלי טיס או  ציוד הנדסי ,)רכב בלבדבמקרה של כלי תחבורה  –פרטים על הנכס המשועבד– 

 י. רישולפי מס' ניתן לבצע חיפוש על נכס ישראלי ( 

 נתון זה חשוב משום שלרשם יש שני מאגרי מידע, השנה ממנה ואילך יש צורך לבדוק במאגר .

, יופיע 9.1.9111משכון שנרשם החל מתאריך  ממוחשב וידני, אשר תקופת הרישום בהם שונה.

 ., קיים במאגר הידני19.1.9111עד לתאריך  9161משכון שנרשם משנת  .בבמאגר הממוחש

 יש לציין אם הבקשה כוללת עיון על המחאות זכות. 

 

 חתימות

 

 אין צורך בחתימות עבור בקשת עיון. 

 

 

 



 
 

 

 אישורים

 

משכון שנרשם החל . ממוחשב בנפרדהתייחס לחיפוש במאגר הידני / הרשם מנפיק אישור המ

, 19.1.9111עד לתאריך  9161משכון שנרשם משנת  .ב, יופיע במאגר הממוחש9.1.9111מתאריך 

 .קיים במאגר הידני

הרשם מנפיק אישור על כך שלא נמצאו רישומים לפי חתך החיפוש המבוקש או לחילופין מוסר 

 רשימת משכונים שנמצאו והעתקים מהרישומים. 

 

 בלבד. /בעל הנכסלפי פרטי החייב הינוהאישור מהמאגר הידני 

( או לפי פרטי הנכס רק נכס/בעל החתך החיפוש )פרטי החייב הינוהאישור מהמאגר הממוחשב 

 כאשר מדובר בנכס שהוא כלי תחבורה )רכב, ציוד הנדסי, כלי טיס(.

 

 

 אגרה

 

ת"ז, מס' רישוי( שנבדק / בעל נכס +עבור כל חתך חיפוש )שם חייב שירות העיון כרוך באגרה

בשרת התשלומים  ,אגרה ניתן לשלם מראש באינטרנט באמצעות כרטיס אשראיהאת במאגר. 

 בבנק הדואר. 0-20902-0או באמצעות שובר תשלום  לחשבון   תי,הממשל

 

 

 

 


