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 מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם המשכונות

 
 
 

 (1טופס )  משכוןרישום ודעת הדף הנחיות ל

 

 טופס רישום משכון

 

 טופס זה הוא בקשה לרישום משכון על נכס על פי הסכם שנחתם בין נושה לבין חייב. הרישום

ה בדבר קיומו של ינפורמציפתוח לציבור לעיון ולקבלת א מאגר הרשםמנוהל ע"י רשם המשכונות. 

 ,. כדי להבטיח רישום נכון יש למלא את הפרטים המופיעים בטופס ולהקפיד היטבאמורמשכון כ

 .מאגרערובה לאיתור הרישום בכ המשמשבעיקר על מילוי מס' מזהה 

 

 תקופת הרישום

 

ש אלא אם כן תתבק ,אוטומטית יבוטללתקופה מוגדרת. בתום התקופה המשכון  נעשההרישום 

 הארכה של תקופת המשכון בטרם פג מועדה.

 שנים. 99יש לציין מספר שלם של שנים משנה אחת עד 

  .תקופת הרישום קובעת את האגרה

 המשכון הסכםבמידה לא סבירה מהתקופה בה קיים החורג אין טעם בציון מספר מופרז של שנים 

 בין הנושה לבין החייב.

 

 הנושה

 

 יש למלא את כל הפרטים במקומות המיועדים לכך בטופס הבקשה. 

 הגדרות:

  ומלא של תעודת הזהות. מדויק)לרבות אדם בעל אזרחות זרה( יש לציין מספר  -תושב ישראל 

  שמו יירשם בעברית. ספר הדרכון ומדינת האזרחות.מזוהה על ידי מ -אזרח מדינת חוץ 

  יו"בוכ ברשם החברות, רשם השותפויות רישום שמופיעהמספר את יש לרשום  -תאגיד ישראלי. 

  לציין את מדינת וכן  , לציין את מספרובלועזית תאגידיש לרשום את שם ה -תאגיד חוץ

  .האזרחות

  מזהה.גופים שאין להם מספר  -תאגיד עפ"י חוק/מדינה 

 .נושה שהוא בנק חייב לרשום קוד מסלקה 

 

 .נושים וחייבים נוספים - להשתמש בנספח א' ישאם קיים נושה נוסף 
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 החייב

 

 ד לחייב.עהטופס המיו ו שליש לרשום במדויק את הפרטים המופיעים בחלק

צרת פה, ניהמשכון: ירושלים, תל אביב והמרכז, ח יירשםשבה  הלשכהמענו של החייב קובע את 

 לנוחותכם, מנוע איתור לשכה על פי יישוב בדף הבית של רשם המשכונות.  והצפון, באר שבע.

 

 ממשכן לטובת חיובו של אחר

 

, )החייב( הממשכן  איננו החייב, אלא אדם שהסכים כי נכסו ישמש כערובה להחזר חובו של אחר

זאת  – חייבאילו היה אך מבחינת הרישום במאגר הממוחשב של רשם המשכונות הוא יירשם  כ

זאת לפי   לא ניתן לרשום את  החייב  גם כממשכן לטובת חיובו של אחרלצורכי איתור המשכון. 

"מושכן נכס של אדם כערובה :  4991 -לתקנות המשכון )סדרי רישום ועיון(, התשנ"ד 7תקנה 

 לחיובו של אחר יצוין הדבר בהודעת המשכון". 

יש להשתמש   ,לטובת חיובו של אחראחד ממשכן מאם קיימים יותר  משני חייבים  או יותר 

 יש לציין האם מדובר בחייב או ממשכן נוסף.  נושים וחייבים נוספים. -בנספח א' 

 

 נכס זכויות במקרקעין

 

 זכויות חוזיות ואחרות בנוגע למקרקעין. 

 כתובת הנכס.וה/תת חלקה /מגרש גוש /חלק במידה וקיימים פרטים אלה,, יש לפרט

 

 נכס שהוא כלי תחבורה

 

   כאן יש לפרט את הנכסים הבאים: 

  4*רכב שמזוהה ע"י מספר רישוי או שילדה 

  _ _ _כלי טייס ישראלי שסימונו1 

 ציוד הנדסי בעל מספר מ.ע.צ 

 
 .יום 41ניתן לזהות רכב באמצעות מספר שילדה בלבד לתקופה מוגבלת של  4*

 .יבוטל הרישום על הנכס הממושכןודכן מספר הרישוי אם לא יע

 

 נכס אחר

 

 כל נכס, להוציא כלי תחבורה.

 פרט את הנכס בקצרה ככל האפשר.

 

 נכסים נוספים. -אם קיימים מספר נכסים יש להשתמש בנספח ב' 
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 קביעה לגבי  משכון נוסף

 

ימת קביעה לגבי משכון "קי השורה רישום המשכון  תופיע באישור במשבצת זו  כאשר יסומן

, הצדדים להסכם המשכון יכולים 4967-, תשכ"זלחוק המשכון )א(6סעיף  יצוין, כי לפינוסף". 

 .לקבוע כי לא ניתן לשעבד את הנכס הממושכן במשכון נוסף

 

  

 ד' 5הערה לפי תקנה 

 

לפי  .ד'" 1"הערה לפי תקנה  :השורה רישום המשכון תופיע באישור במשבצת זו כאשר יסומן 

רישום משכון לפי הסכם מכר או ב" ,4991-)ד( לתקנות המשכון )סדרי רישום ועיון(, תשנ"ד1תקנה 

שכירות, ניתן להוסיף הערה בהודעת המשכון, כי אין הרישום כשלעצמו מעיד על כוונת הצדדים 

 ")ב( לחוק2שהנכס המשועבד ישמש ערובה לחיוב כאמור בסעיף 

 . לקיום החיוב ינו משמש כעירבון לנכס מושכר שא , למשל,הכוונה

 

 חתימות

 

 חתימות הנושה/ים והחייב/ים חייבות להופיע בטופס. תאגידים חייבים גם בחותמת התאגיד.

 היא חובה.   - אם קיים  - חתימת הממשכן להבטחת חיובו של אחר

ום על מנת שלא לעכב את הטיפול בבקשת ריש .כוח יבצירוף יפוי ניתן לחתום בשם הצדדים 

את הסמכות מטעם החייב ח וח, רצוי לכלול בייפוי הכוהמשכון עקב בדיקת סמכותו של מיופה הכ

 משכון. המפורשת למשכן/לשעבד את הנכס שלגביו מבקשים לרשום

 

 

 אגרה

 

 .קבועסכום האגרה מחמש שנים ואילך . תקופת הרישום קובעת את האגרה

 מראש באינטרנט באמצעות כרטיס אשראי בשרת התשלומים הממשלתי, אגרה ניתן לשלםהאת 

 בבנק הדואר. 0-21402-1או באמצעות שובר תשלום  לחשבון  

 


