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 משכנתא  /פתיחת תיק משכון

 :פ"סמכות מקבילה לבתי המשפט וללשכת ההוצל
 

 :ערכאות בתי המשפט השונות
 

 :כאשר מדובר במשכנתא
 

ש מחוזי  "קיימת סמכות לבימ –ככל שהמדובר בשטר משכנתא  –(ק"פר/ר"פש/פ"ה)ש מחוזי "בימ
 .לדון בעניין

 
 :כאשר מדובר במשכון

 
 .תלוי בשווי הנכס –ש שלום "בימ/ש מחוזי"בימ
 (משכון על חלק מהמקרקעין)פירוק שיתוף  -ש שלום "בימ

 
 
 
 
 
 
 

 הסמכות העניינית



 משכנתא  /פתיחת תיק משכון

 הסמכות העניינית
 

 :פ "סמכות לשכת הוצל
  

 1969-ט"תשכ, לחוק המקרקעין 90סעיף 
לחוק   18מימוש המשכנתה יהיה על פי פסק דין של בית משפט או על פי צו ראש ההוצאה לפועל ובדרך האמורה בסעיף " 

 ."1967-ז"תשכ, המשכון

 
 :1967 – ז"התשכלחוק המשכון  18סעיף 

מימוש משכון על פי צו בית המשפט או צו ראש ההוצאה לפועל יהיה בדרך של מימוש נכס שהוטל עליו עיקול בהוצאה לפועל "
 ."העניןזולת אם הורה ראש ההוצאה לפועל על דרך אחרת שראה אותה יעילה וצודקת יותר בנסיבות , של פסק דין

 

 :1967 – ז"התשכלחוק ההוצאה לפועל  81סעיף 
פסקי דין ומסמכים שנקבע לגביהם בכל דין כי יש לבצעם כמו פסק , צווים, וכן החלטות, משכנתאות רשומות על מקרקעין"

משכנתה על דירת מגורים המשמשת למגורים   ולענין, המחוייביםבשינויים , יחולו עליהם הוראות חוק זה, דין של בית משפט
 ."1ב81גם בשינויים המפורטים בסעיף  -של יחיד או משכון על זכויות לגבי דירת מגורים כאמור 

 
 
 
 



 משכנתא /פתיחת תיק משכון
 השיקולים לבחירת הערכאה שבה נפתח בהליך המימוש

 
 :מקרים לדוגמה

 
 צווי מניעה שנרשמו•

 
 צדדים רבים /באמצע הליך בנייה/פרויקטים גדולים•
 
 *הערות אזהרה•

 
 טענות החייבים•
 
 .טענות של צדדים אחרים לעניין זכויות•
 
 עיקולים•

 
 זכות שכירות בנכס•

 
 משכון נוסף•

 
 .ב לחוק המקרקעין 85סעיף * 
ואין לעסקה  , אין בה כדי לגרוע מזכותו של בעל המשכנתה לממש אותה, עסקה שבעל המקרקעין עשה בהם לאחר שמושכנו"

 ."כזאת תוקף כלפי מי שרכש את המקרקעין בהוצאה לפועל של המשכנתה

 



 משכנתא  /פתיחת תיק משכון
 הזכות

הזכות שברצוננו 
 לממש

מסמכי חובה   תחולה
 להגשה

פלט של רשם 1. כל מה שאינו מקרקעין משכון
מעיד  המשכונות אשר
 .שהמשכון נרשם

 –אישורי זכויות 2.
' חב/ משכנת' חב/י"רמ

הסתדרות  /קבלנית
מנהל אזרחי  /הציונית

 'וכדו
 

 שטר משכנתא1. כל מה שהוא מקרקעין משכנתא  
אשר על  נסח מקרקעין 2.

 פיו נרשמה המשכנתא

 ח"אג1. חברה שעבוד על נכס של ח  "אג
 פלט רשם החברות 2.
אסמכתא בדבר רישום  3.

הזכות בספרים שבהם 
 מתנהל רישום הנכס



 דירת מגורים

 מכתב התראה ללווים  

 

 :לחוק ההוצאה לפועל 23תיקון 

תעשה רק   יחידפ למימוש כנגד "פתיחת תיק הוצל
בגין חוב  בהלוואה ורק שישה חודשי פיגור לאחר 

 הפיגור

 כחלוף שישה   –בהלוואה שאינה משתלמת לשיעורין
 חודשים מהמועד שנקבע לפירעון

 

 

   

 משכנתא  /פתיחת תיק משכון

 פתיחת התיק



 :לחוק ההוצאה לפועל( ג)1ב81' ס: החריגים

עומד לעזוב את הארץ / החייב עזב 

 

 

 בכוונתו להונות את נושיו/החייב הונה 

 

 

 

   בבעלות החייב או בבעלות משותפת עם בן משפחה הגר
 עמו דירה אחרת למגורים 

 

 

 ניתן צו כינוס לכלל הנכסים/ מונה כונס לנכס 

 

 

 

 מהיתרה 10%חוב פיגור בהלוואה של מעל 

  

 משכנתא  /פתיחת תיק משכון
 המשך -דירת מגורים, פתיחת התיק



 

 נכס מסחרי

 
  פתיחת תיק על מלא יתרת החוב 

אין  הגנות 

  המימוש מתנהל ברובו על פי שיקול דעת רשם
 פ"ההוצל

 

 

 משכנתא  /פתיחת תיק משכון
 המשך -פתיחת התיק 



 משכנתא  /פתיחת תיק משכון
 החייב

* 

 1דוגמה 
 

 חייב= בעל זכויות בנכס = ' לווה א
 

 חייב= בעל זכויות בנכס = ' לווה ב
 

 2דוגמה 
 

 חייב= בעל זכויות בנכס = ' לווה א
 

  –' לווה ב
 

 3דוגמה 
 

 ' לווה א
 

 ' לווה ב
 

 חייב= בעל זכות בנכס = ממשכן 
 

ניתן לחייבו עד  –המשעבד נכס לטובת הלוואה ' צד ג
 .לגובה שווי הנכס בלבד

 :לחוק המשכון 12סעיף 
,  מושכן נכס של אדם כערובה לחיובו של אדם אחר"

אך  , יהא דינו של בעל הנכס כדין מי שערב אותו חיוב
אין להיפרע מבעל הנכס אלא במימוש המשכון  

 ."כאמור בחוק זה



 משכנתא  /פתיחת תיק משכון
 הנכס

 היכן רשומות הזכויות –איתור הזכויות בנכס
 

 טאבו. א
 ישראלרשות מקרקעי . ב
 חברה קבלנית/חברה משכנת. ג
 הסוכנות היהודית  . ד
 אגודה שיתופית. ה
 (  הממונה על הרכוש הנטוש) המנהל האזרחי. ו
 טאבו ירדני. ז
 
 

 
 
 



 1נסח לדוגמא 



 המשך   1נסח לדוגמא 



 2נסח לדוגמא 



 3נסח לדוגמא 



 המשך 3נסח לדוגמא 



 4נסח לדוגמא 



 המשך 4נסח לדוגמא 



 המשך 4נסח לדוגמא 



  5נסח לדוגמא 



 6נסח לדוגמא 



 משכנתא  /פתיחת תיק משכון
 אגרת פתיחה תיק

 1968-ח"תשכ, (שכר והוצאות, אגרות)ג תקנות ההוצאה לפועל 2סעיף 

 
אחוז אחד מגובה החוב למימוש ולא  )אגרת פתיחה התיק נגזרת מגובה החוב עליו נפתח התיק  

 (₪ 93פחות מ 
 

מלא יתרת  / יש להתייעץ עם הלקוח האם לפתוח את התיק על הפיגור בהלוואה  –שיקול כלכלי 
 ההלוואה  

 
יהיה צורך להתאים את קרן החוב לפי גובה ההלוואה או לפי גובה תמורת הנכס ולהשלים את  -בעת מכר 

 .האגרה לפי הנמוך מביניהם

 
 (פורסם בנבו ) מ"הבנק למסחר בע' מ נ"שיכון אזרחי בע 1686-09א "רע

 
 

 



 משכנתא  /פתיחת תיק משכון
 המצאת אזהרה

  
 

 אין די בכתובת הנכס   –איתור מקום מגורי החייב 
 
 

פורסם  ) נוסובאדוארד ' בנק לאומי נ 5034/96ע "בר –ביצוע תחליף מסירה באין איתור של החייב 
 (בנבו

 .  יצירת קשר עם החייב גם אם אין מדובר במסירה בדרכים המקובלות -הערה 
 
 

 
 
 



 משכנתא  /פתיחת תיק משכון
 הסדרים

 
 :פ"לחוק ההוצל( 4)ב 1ב81הסדר על פי סעיף 

  -ימים מיום מינוי כונס נכסים לדירת המגורים ניתן  90בכל עת עד תום  (א)
ריבית , הוצאות, שכר טרחה, לרבות סכומים שנוספו בשל אגרות, לפרוע את החוב שבפיגור (1) 
 ;(התוספות  -להלן )והצמדה עד ליום התשלום בפועל   
ובלבד שהובטח להנחת דעתו של רשם ההוצאה  , לפרוע מחצית מהחוב שבפיגור ומהתוספות (2) 
ישולמו יתרת החוב  , לפועל כי בתום שישה חודשים מיום התשלום כאמור בפסקת משנה זו  
 ;שבפיגור וכן התוספות כפי שהם ביום התשלום בפועל  

 
 :מוסדות בנקאיים

 
 (כאשר מדובר בכספי אוצר)פניה לוועדה המיוחדת 

 
 



 משכנתא  /פתיחת תיק משכון
 הזכות למכר עצמי

 פ"לחוק ההוצל( ב) 1ב81סעיף 
על רצונו למכור בעצמו  , 7ימים מיום המצאת האזהרה כאמור בסעיף  20בתוך , החייב רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל(3)

יורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליכי  , הודיע החייב כאמור; לצורך פירעון מלוא חוב ההלוואה, את דירת המגורים
ובלבד שהחייב הבטיח את פירעון מלוא חוב ההלוואה  , ימים מיום קבלת ההודעה 90ביצוע המשכנתה לתקופה של 

לא תימכר דירת מגורים לפי פסקה זו אלא לאחר ; לפי הוראות רשם ההוצאה לפועל, מהתמורה שתתקבל בעד המכירה
 ;שרשם ההוצאה לפועל אישר את המכירה

 
 (פורסם בנבו) מ"בנק לאומי למשכנתאות בע' יניב שטרית נ 14468-06-10( חי)א "הזכות למכר עצמי על פי רע -הערה 

 
 מצבים שבהם לא יאושר מכר עצמי

 
 או הערות על הנכס/אם נרשמו עיקולים ו

 
 פ"לחוק ההוצל( ג) 1ב81בהתקיים החריגים שבסעיף 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 משכנתא /פתיחת תיק משכון

* 

     
 
 
 

    FIN    


