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 תשע"ט טז אלול              

 5-9-19מס' נוהל: 

 ירושה נושא:

 הערת אזהרהבנכס בו רשומה  הורשהפעולת רישום  -הוראת נוהל 

בו במקרה ירושה"( )להלן: " צוואה/ הסכם חלוקת עזבון /ירושהות נוהל המסדירות את אופן רישום להלן הורא
השלמת העסקה בין המוריש לבין מוטבי הערות את אופן כן זכויות המוריש, ול ת אזהרה עוהער רשומות

 האזהרה, לאחר רישום הירושה על שם היורשים.

 :המוריש יו שלת אזהרה על זכויותוהער רשומותבמקרקעין בהם  הורשהפעולת רישום א. 

ת והער ותרשוממוריש ונמצא שלגבי המקרקעין הרשומים על שמו של ה מוגשת בקשה לרישום ירושהאשר כ
 הירושהיש לרשום את לחוק המקרקעין, או הערת אזהרה בגין ייפוי כח בלתי חוזר,  128או  126לפי סעיף  אזהרה

 . הרשומות להערות האזהרהולהכפיף את היורשים  צו קיום הצוואה,/הירושהבהתאם לצו 

 :השלמת העסקה בין המוריש לבין מוטבי הערות האזהרה הרשומיםב. 

רישום הירושה מבוקש להשלים את העסקה שנערכה בין המוריש לבין מוטבי הערות בו לאחר שקרה במ
 האזהרה, יש לפעול כדלקמן:

כמוכרים, בציון  (כפי שהם מופיעים בנסח) היורשים ירשמורישום העסקה יבוצע באמצעות שטר בו ככלל, 
. בכל הנוגע לאישורי המיסים העסקה יידרשו לחתום על שטרעצמם היורשים , והחלקים אותם הם מעבירים

, ובין אם לבין מוטבי הערות האזהרהבין המנוח מתייחסים לעסקה הנדרשים, הרי שניתן לקבלם בין אם הם 
  .הם מתייחסים לעסקה בין היורשים לבין מוטבי הערות האזהרה

ל ייפוי כח בלתי חוזר הסתמך עגם ב שם מוטבי הערות האזהרהעל  העסקלהשלים את הניתן על אף האמור, 
באופן שמיופה  או(הערת האזהרה למוטבים ובין אם ל מושא)בין אם ייפוי הכוח מצוי בתיק הפעולה  שנתן המנוח

גם . לפני פטירת המנוח ות האזהרה לטובת הרוכשים נרשמוהערובלבד שהכח יחתום על השטר בשם המוכרים, 
בציון החלקים אותם  כמוכרים, (פי שהם מופיעים בנסחכ) היורשים ירשמובמקרה זה יש להגיש שטר מכר בו 

ק במקרה זה ניתן להסתפגם  פלוני אלמוני". יורשי המנוח"מדובר בשבשטר לציין יש בנוסף אך הם מעבירים, 
 בין המנוח לרוכשים.באישורי מיסים המתייחסים לעסקה 

 

  רישום והסדר זכויות מקרקעין.לקובץ נהלי הרשות ל 1.5.21הוראת נוהל את מחליף נוהל זה מבטל וג.  
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