
 מדינת ישראל
 משרד המשפטי�
 רשות התאגידי�
 רש� המשכונות

ל העברההד� הנחיות )7טופס( ודעת

 הודעת העברה

. טופס זה הוא בקשה להעביר למאגר הממוחשב רישומו של משכו שקיי
 בארכיב הידני

בכ� מת אפשרות לנושה להעביר את רישו
 המשכו למאגר הממוחשב וכ� למעש,ראשית ה יש

.גדל בטחונו בטיב המידע ובנגישות אליו

סדרי(לתקנות המשכו)א(17כאשר מתבקש שינוי במשכו שנרש
 במאגר הידני לפי תקנה,שנית

את את המשכו האמור יש להעביר,1994–ד"התשנ,)רישו
 ועיו למאגר הממוחשב ואז לבצע

. השינוי המבוקש

 פרטי הרישו� הקוד�

טי הרישו
 של המשכו שקיי
 במאגר הידני לפי שלושת הפרמטרי
 של לשכת יש לציי את פר

למע הסר ספק. מספר תיק המשכו וכ תארי� הרישו
 של המשכו המקורי:הרישו
 המקורי

כי הודעת ההעברה תירש
 במאגר הממוחשב לפי היו
 ושעת הקבלה המקוריי
 שהיו, יובהר

.רשומי
 במאגר הידני

י�/החייב

. י
 בדיוק כפי שהופיעו ברישו
 המקורי/למלא פרטי החייב יש

 תקופת הרישו� החדש

. יש לציי את תקופת הרישו
 של המשכו החל מהמעבר למאגר הממוחשב

 הנושה

הנאת יש למלא .בדיוק כפי שהופיעו ברישו
 המקורי ושהפרטי

.נושה שהוא בנק חייב לרשו
 קוד מסלקה



ח  יובו של אחרממשכ� לטובת

,)החייב( אלא אד
 שהסכי
 כי נכסו ישמש כערובה להחזר חובו של אחר, הממשכ איננו החייב

.וזאת בנוס' לחייב הרשו
 בהודעת המשכו, חייב נרש
 במאגר כאילו הואא� ג
 הוא

מא
 קיימי
 יותר משני חייבי
 או נכיותר א,אחדסבעל 
 נושי
 וחייבי(' יש להשתמש בנספח


.נוספי

.יש למלא את פרטי הממשכ לטובת חיובו של אחר בדיוק כפי שהופיעו ברישו
 המקורי

� נכס זכויות במקרקעי

ב : במידה וקיימי
 פרטי
 אלה, יש לפרט,ת חוזיות ואחרות בנוגע למקרקעיזכויוכאשר מדובר

.זאת בדיוק כפי שהופיעו ברישו
 המקורי.כתובת הנכסומגרש/תת חלקה/חלקה/גוש

 נכס שהוא כלי תחבורה


: יש לפרט את הנכסי
 הבאי

ערכב� י מספר רישוי או שילדה"שמזוהה

_ כלי טייס ישראלי שסימונו� _ _×4

מ� צ.ע.ציוד הנדסי בעל מספר

. זאת בדיוק כפי שהופיעו ברישו
 המקורי

 נכס אחר

ב נכסמדובר .זכויות במקרקעיאו תחבורהלהוציא כלי, כל

. יש לפרט את הנכסי
 בדיוק כפי שהופיעו ברישו
 המקורי

ב .נכסי
 נוספי
(' א
 קיימי
 מספר נכסי
 יש להשתמש בנספח

 קביעה לגבי משכו� נוס�

זו× כאשר יסומ קיימת קביעה לגבי משכו"השורה רישו
 המשכו תופיע באישורבמשבצת

הצדדי
 להסכ
 המשכו יכולי
, 1967(ז"תשכ, לחוק המשכו)א(6סעי' לפיכי, יצוי". נוס'

.לקבוע כי לא נית לשעבד את הנכס הממושכ במשכו נוס'

'ד5 הערה לפי תקנה

זו× כאשר יסומ לפי".'ד5הערה לפי תקנה":השורה רישו
 המשכו תופיע באישור במשבצת

אוב",1994(ד"תשנ,)רישו
 ועיוסדרי(לתקנות המשכו)ד(5תקנה  רישו
 משכו לפי הסכ
 מכר



כי אי הרישו
 כשלעצמו מעיד על כוונת הצדדי
, נית להוסי' הערה בהודעת המשכו, שכירות

"לחוק)ב(2שהנכס המשועבד ישמש ערובה לחיוב כאמור בסעי' 

. לקיו
 החיוב לנכס מושכר שאינו משמש כעירבו,למשל, הכוונה

 מותחתי

ג
.י
/והחייבי
/ת הנושהויש צור� בחתימ 
.כוחיבצירו' יפוי נית לחתו
 בש
 הצדדי

הכ בהודעת העברתעל מנת שלא לעכב את הטיפול רצוי,חוהמשכו עקב בדיקת סמכותו של מיופה

זהח את הסמכות המפורשתולכלול בייפוי הכ .לבצע את הפעולה המבוקשת בנוגע למשכו ספציפי

רהאג

.הודעת העברה פטורה מאגרה


