
  
 

, בהתאם דואר אלקטרוניאמצעות מאגר המשכונות בב משכוןרישום נוהל 
   1994-לתקנות המשכון )סדרי רישום ועיון(, התשנ"ד 5להוראות תקנה 

באמצעות העברה משכון במאגר המשכונות לרישום המשכונות  רשםהנחיות  בנוהל זה

 . דואר אלקטרוניב

תתבצע  דואר אלקטרוניבאמצעות  במאגר המשכונות לרישום ודעת משכון הגשת ה .1

חתימה המאפשרת  ע"י עו"ד אשר בבעלותו כרטיס חכם ותוכנת חתימה

ובאמצעות כרטיס זה, הגשת הודעת )דוגמת נט המשפט(,  אלקטרונית מאושרת
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לא תתאפשר גר המשכונות על פי נוהל זה הגשת הודעות משכון לרישום במא .2

 1994 -המשכון, סדרי רישום ועיון(, התשנ"דלנושים מוסדיים כהגדרתם בתקנות 

בקש אישור לביצוע הרשאים ללא תתאפשר לנושים תקנות המשכון( ו -)להלן

 ג לתקנות המשכון. 13 פעולות מקוונות בהתאם להוראות תקנה

 

טו 13למען הסר ספק, יוער כי אין באמור בנוהל זה בכדי לגרוע מהוראות תקנה  .3

קבל בקשות לרישום פעולות במשכון בהתאם והרשם יסרב ל, לתקנות המשכון

 . כהגדרתו בתקנות המשכון( לנוהל זה, שיוגשו בידי תאגיד בנקאי

 
 לבקשה יצורפו: .4

 
 אישור עוה"ד מגיש הבקשה בנוסח להלן: .א

לתוספת  1טופס  "אני עורך דין ___________ מאשר בזה כי

המצ"ב קרי הודעת משכון , 1994-התשנ"ד, תקנות המשכוןהראשונה ל

 מהווה/ים העתק נאמן למקור של הטופס שמקורו הוצג בפני."  

באמצעות ייפוי חתימת אחד הצדדים על הודעת המשכון נעשתה או אם 

 כוח: 

תוספת ל 1טופס  "אני עורך דין ___________ מאשר בזה כי

וייפוי , קרי הודעת משכון 1994 -, התשנ"דתקנות המשכוןהראשונה ל

 וייפוי הכוח טופסההעתק נאמן למקור של  םיהמצ"ב מהווכוח 

 "הוצג בפני. םשמקור

לתקנות המשכון אשר מולא ונחתם  1טופס העתק נאמן למקור של  .ב

 חתום בחתימה אלקטרונית  בהתאם להוראות התקנות

 

 . אישור תשלום אגרת רישום משכון .ג
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על הודעת המשכון נעשתה על פי ייפוי כוח, יש אחד הצדדים אם חתימת  .ד

 , חתום בחתימה אלקטרונית.לצרפו

 

 ושלחייעורכי הדין בהתאם לאמור בנוהל זה, שיוגשו על ידי משכון בקשות לרישום  .5

  .mashkonot@justice.gov.il  דואר אלקטרונילכתובת לרשם 

 

 דואר אלקטרונילכתובת ה אופן אוטומטיבשלח יי רישום המשכון ישור עלא .6

  .משכוןשממנה הוגשה בקשת רישום ה
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