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  */ יאיר אלוי, עו"ד רישום הערת אזהרה

כידוע עסקת מקרקעין טומת בחובה סיכוים רבים, שכן בעוד הקוה דרש להעביר לידי המוכר 

סכומים לא מבוטלים לעיתים כבר במועד החתימה על החוזה ותר הקוה ללא ודאות אמיתית 

ן, אחת הפעולות החשובות .  אשר על כושהמוכר לא ימכור את הכס לאדם אחרשהעסקה תושלם 

ביותר לביצוע מיד לאחר חתימת ההסכם הוא רישומה של הערת אזהרה לטובת הרוכש בלשכת 

  רישום מקרקעי ישראל (הטאבו).   

זכות שכירות, לפי החוק יתן לרשום הערת אזהרה על זכויות מסוימות אותן מגדיר החוק כ

י רישום הערת אזהרה מעיקים פומביות .  על ידשאילה, זיקת האה, זכות קדימה או משכתה

לעסקה שבוצעה בין הצדדים ובכך למעשה יתן להקטין את האפשרות להתרחשותן של "תאוות 

משפטיות" כמו למשל מכירת אותו כס לשי רוכשים שוים.  בהתאם לפסיקה במידה ועשו שתי 

אי רישום הערת אזהרה   עסקאות וגדות על הכס תיתן עדיפות לקוה אשר רשם הערת אזהרה.

כמי שפעל בחוסר  לגרום לו להיחשבמצד הקוה הראשון עלולה להיחשב כרשלות ואף לעיתים 

  תום לב, שכן בהיותו הגורם הראשון הוא יכל באמצעים פשוטים למוע את 'התאוה המשפטית'.   

למשל, עיקול על .  כך של המוכרמפי ושים גם הערת אזהרה מסייעת להבטיח את זכויות הקוה 

הכס שהוטל לאחר רישום הערת אזהרה לטובת הקוה יידחה ורשם המקרקעין יימע מביצוע 

  פעולה הסותרת את הערת האזהרה. 

במקרה שידון לאחרוה כי לא בכל מקרה יתן לרשום הערת אזהרה.  כך למשל, לציין חשוב 

רה על 'זכויות ביה' שמיועדות ידוה שאלת האפשרות לרשום הערת אזה בבית המשפט העליון

הטעייה של רוכשים פוטציאלים של הקרקע.   בית המשפט קבע, כי למרות ליוד כדי למוע 

שיתן לייד זכויות ביה, לא יתן לרשום הערת אזהרה על כך מכיוון שאין מדובר בזכות 

ף או הסכם במקרקעין.  עם זאת, בית המשפט קבע, כי יתן לשות את תקון הבית המשות

השיתוף במקרקעין (אשר שיהם יתים לרישום במרשם המקרקעין), כך שישקפו את יוד זכויות 

  הביה.  

או קיימים מקרים בהם רישום הזכויות בקרקע איו מתהל בטאבו, אלא ברשות מקרקעי ישראל 

.  בטאבוטרם רשם את הבין מאחר ו 'יטאבו פרט'מעין וכחברה משכת הפועל כאצל קבלן 

אולם יתן לדווח  בלשכת רישום המקרקעין לא יתן מעשית לרשום הערת אזהרה במקרים אלה

 (בדרך כלל משרד עוה"ד של הקבלן) חברה המשכתמקרקעי ישראל או ללרשות על העסקה 

  שום הערת אזהרה. אשר זהה בתכליתה לריאצלם ולרשום הערה 

מאחר ולעיתים דרש הקוה להפקיד בידי המוכר כבר במעמד החתימה סכום כבד על חשבון 

התמורה, מומלץ לעגן בהסכם סעיף המבטיח כי הכספים בגין התשלום הראשון יישמרו בחשבון 

וכך לוודא שגם אם ההסכם  אמות לטובת המוכר וזאת עד לרישום הערת אזהרה לטובת הקוה

    .ופר לפחות יוחזרו הכספיםה

אשר על כן עסקאות מכר מקרקעין הן עסקאות מורכבות הדורשות שימת לב רבה לפרטים רבים.  

  וה בעורך דין העוסק בתחום.  מומלץ בכל עסקת מקרקעין להיות מלו

                                                 
* י היאפיק ושות'רכי הדין עובמשרד עורך דין  ועו"ד יאיר אלו )www.afiklaw.com המתמקד בכל קשת התחומים (

ויסוח  שא ומתןרוכשים, יהול מו המקרקעין, ליווי משפטי למוכריםבתחום של המשפט האזרחי והמסחרי, לרבות 
 . w.comafiklaw@afiklaאו במייל:  609.3.609-03לפרטים וספים: .  ורכישה הסכמי מכר
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Registration of a Cautionary Note/Yair Aloni, Adv. † 

A real estate transaction holds many risks.  While the purchaser is often required to pay 
considerable sums to the seller as early as the execution of the contract and purchaser is left with 
no real security that the transaction will complete and that the seller will not sell the property to 
another.  Thus, one of the most important actions to be carried out immediately after execution of 
the contract is to record a cautionary note at the Israeli Land Registry Office (Known as, "Tabu") 
in favor of the purchaser. 

Israeli law enables recording of a cautionary note on several enumerated rights: leasehold, 
borrowing, easement, preemption and mortgage. By recording a cautionary note one puts the 
public on notice of the transaction executed between the parties and thus reduce the possibility of 
the occurrence of "legal accidents" such as multiple sale transactions of the same property.  Israeli 
case law teaches that in a case were contradictory transactions were made on the same property 
priority will be given to the purchaser who recorded a cautionary note.  Failure to record a 
cautionary note by the first purchaser may be considered negligence or even mala fide because 
being the first he could have prevented the "legal accident" by simple and inexpensive measures.  

A cautionary note also helps to ensure the rights of the purchaser from the seller’s creditors.  For 
example, a lien imposed after registration of cautionary note will be decline by the Land Registrar 
who will avoid recording any action that contradicts the cautionary note. 

It is important to note a cautionary note may not be registered in any case. For example, a recent 
Israeli Supreme Court case law teaches that a cautionary note may not be registered with regard to 
transfer of building rights in order to avoid misleading of potential purchaser.  The Court held that 
despite the fact that such building rights are lawfully transferable, one cannot register a cautionary 
note because it does not fall under the limited rights in land that may be recorded.  Nevertheless, 
the Court held that it is possible to change the recorded common scheme or the land partnership 
agreement (which are both available for recording at the Land Registry), in a manner that will 
reflect the transfer of the building rights. 

There are cases where recording of rights of the land does not take place at the Land Registry but 
at the Israeli Land Authority’s registry (that owns most of the lands in Israel and leases them out) 
or even at a contractor who function as a private land registry, due to the fact that the building has 
not yet been registered at the Land Registry.  In such cases, it may not be possible to record a 
cautionary note at the Land Registry but the transaction can be recorder at the Israeli Land 
Authority the contractor company (usually the contractor's legal firm), with similar effect. 

Because often the purchaser is required to transfer considerable sums to the seller already at the 
time of execution of the contract, it is recommended to have a contract clause guaranteeing that 
the funds in respect of the first installment will be kept in escrow for the benefit of the seller until 
a cautionary note is recorded thus securing the funds in case of breach by the seller. 

Real estate transactions are complex transactions and require great attention to many details. 
Therefore it is recommended each real estate transaction to be accompanied by a lawyer well 
acquainted with such field. 

  

                                                 
† Yair Aloni is a senior associate at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), 
emphasizing on commercial and civil law, including real estate, legal advice to purchasers and 
sellers and negotiations of purchase and sale transactions. For additional details: +972-3-6093609 
or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


