
     
 5    טופס 

 ))א(10תקנה (
 הנחיות למילוי הטופס

 מדינת ישראל
 משרד המשפטי*

 
 רש/ המשכונות: אל 

 הודעה על שינוי פרטי משכו.
 

 _______________פעולה' מס_______________ רישו* המשכו.' מס: זיהוי הרישו* המקורי 
 

 1' חייב מס
                         

 
           ש/ פרטי         ש/ משפחה   זיהוי' מס 

 
 2' חייב מס

                         
 

           ש/ פרטי         ש/ משפחה   זיהוי' מס 
 

 ממשכ5 לחיובו של אחר
                         

 
           ש/ פרטי    ש/ משפחה        זיהוי' מס 

 
 . שינוי עקב החלטת בית משפט. א  סיבת השינוי. 2

 .  שינוי עקב תסיבה. ב   
 . תיקו5 טעות סופר או טעות של הרש/. ג   
 .תיקו5 עקב סיבה אחרת/  שינוי . ד   

 
 )סמ. את הסעי7 המתאי* בלבד(ינוי סוג הש. 3

 :מחיקת נתוני/ קיימי/ .א
 מחיקת נושה )1(
 מחיקת חייב )2(
 ממשכ5 לחיובו של אחר )3(

 : אחת החלופות הבאותX –סמ5 ב 
 מדינה/י חוק" תאגיד עפ   תאגיד ישראלי   תושב ישראל           
   _______התאגדות/ מדינת האזרחות >   תאגיד חו9 אזרח מדינה חו9                      

 
 זיהוי' מס

                         
 
 

 ___________________________           ____________________________ ש/
  פרטי     תאגיד/          משפחה 

 
 מע5                 

                 כניסה                    דירה        מספר                           רחוב 
 

               
      מיקוד                ישוב 

 
 מחיקת נכס) 4(

    נכס מקרקעי5!
 _________________מגרש ____________ תת חלקה _____________ חלקה ____________ גוש 

 
 ______________ישוב ________ דירה ______________ בית ' מס___________________ רחוב 

 
 ______________________________________________________________________תאור 

 
    כלי תחבורה!

 ציוד הנדסי________ כלי טייס ________ רכב _______ :  אחת החלופות הבאותX :סמ5 ב
 
 ___________________________________מספר שילדה ____________________ ימ5 רישוי ס
 

 _____________מספר המודל /ש/__________________ ש/ היצר5 ______________ שנת יצור 
 



    נכס אחר!
 
 

            
 

 :הוספת נתוני/ .ב
 הוספת נושה )1(
 הוספת חייב )2(
 ממשכ5 לחיובו של אחר )3(

 :חת החלופות הבאות אX –סמ5 ב 
 מדינה/י חוק" תאגיד עפ   תאגיד ישראלי   תושב ישראל           
   _______התאגדות/ מדינת האזרחות >   תאגיד חו9  אזרח מדינה חו9                      

 
 ויזיה' מס

 
 

                        

 
 ___________________________           ____________________________ ש/

  פרטי     תאגיד/          משפחה 
 

                  מע5
                 כניסה                    דירה        מספר                           רחוב 

 
               

      מיקוד                ישוב 
 
 הוספת נכס) 4(

    נכס מקרקעי5!
 _________________מגרש ____________ תת חלקה _____________ חלקה ____________ גוש 

 
 ______________ישוב ________ דירה ______________ בית ' מס___________________ רחוב 

 
 ______________________________________________________________________תאור 

 
    כלי תחבורה!

 ציוד הנדסי________ כלי טייס ________ רכב _______ :  אחת החלופות הבאותX :סמ5 ב
 

 ___________________________________מספר שילדה ____________________ סימ5 רישוי 
 

 _____________מספר המודל /ש/__________________  היצר5 ש/______________ שנת יצור 
 
    נכס אחר!
 
 

            
          

 
: שינוי אחר  .ג

_______________________________________________________________________ 
                     

__________________________________________________       _____________________ 
 
 
 : חתימות. 4
 

 _________________________    ____________________   ________________  ש/ הנושה  
 

            חתימה       
 _________________________    ____________________   ________________  ש/ החייב  

 
            חתימה        
 _________________________    ____________________   ________________  יב  ש/ החי

 
            חתימה        

 
 ____________________    ________________   ________________  ממשכ5 לחיובו של אחר 

            חתימה        
 



 :לשימוש משרדי
 

 ____________________פעולה' מס_____  _______________רישו/ המשכו5' מס .1
 ' _______________ח לפי קבלה מס"ש_________________ סכו/ האגרה שנגבתה  .2
 ________________________________________________________: הערות  .3

  
 


	äåãòä òì ùéðåé ôøèé îùëåï
	æéäåé äøéùåí äî÷åøé : îñ' øéùåí äîùëåï_______________ îñ' ôòåìä_______________


