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  ש� פרטי  ש� משפחה  )כולל ספרת ביקורת(. ז.ת' מס  ד"רשיו� עו' מס
   

  )*אליה ישלחו דברי הדואר, כתובת ראשית(כתובת המשרד 
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E-MAIL  טלפו� סלולרי' מס  פקס' מס  
  

    טלפו� ישיר' מס

  
  (*)כתובת שניה 
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  טלפו� ישיר' מס

  
  ב"פרטי חשבו! לזיכוי באמצעות מס. 2

  ש� הבנק  מספר הבנק  ש� הסני�  מספר הסני�
  

  כתובת הסני�  מספר חשבו�

  ש� הישוב                       '                                                                                  מס     רחוב                           

  אישור הבנק

  . הדי� הרשו� לעילמ מאשרי� בזאת את פרטי חשבו� הבנק של עור "אנו הח

  _____________ ____    _________________________________________    ____________________      
  הבנק חתימה וחותמת ש� המורשה                                                      ש� הבנק והסני�                         תארי              

  

  הצהרת עור$ הדי!. 3

  .הנני מעוניי� להיכלל ברשימת עורכי הדי� שבמאגר מערכת מזכירויות בתי המשפט

  .ד ותעודת זהות"תעודת עו, ד"ב צילומי רשיו� עו"מצ
  ,                              בברכה

                                                                                 _________________                   ____________________  
  ד"                    תארי                                    חתימה וחותמת עו                             

  

  ה" הב–ש "או

  :לתשומת לב$
  ד חדש"בעניי! הוספת עו

 הפרטי�כלימלא את , טופס זהיגיש בקשתו על פני ,  המעוני� להיכלל ברשימת עורכי הדי� שבמאגר מערכת מזכירויות בתי המשפטד"עו .1
   .ויחתי� את הבנק

  .ותעודת זהות, ד"תעודת עו, ד"צילומי רשיו! עו: בצרו) המסמכי' הבאי', את הטופס יש לשלוח למספר הפקס שמספרו לעיל.2

  'בעניי! עדכו! פרטי

יחתו� בתחתית הטופס וישלח למספר הפקס שמספרו , את הפרטי� ששונו, במקו� המתאי�, ימלא על פני הטופס, ד המעוני� לעדכ� פרטיו"עו .1
  . רשו� לעיל

לא יתכנו (המספר החדש יחלי� את מספר החשבו� הקיי� במחשב המזכירויות יש להחתי� את הבנק ו, ב"במקרה של עדכו� מספר חשבו� מס.2
  ).ב"ספרי מסשני מ

  מדינת ישראל
  הנהלת בתי המשפט

  

  )לשימוש מוקד הסיוע ( ( ( ( אישור קליטה

  .כ� צורפו כל  המסמכי� הנדרשי�. ד שפרטיו לעיל"מאשר אימות ובדיקת פרטי עו

                                   ________________                                                                              ___________________  
                                     תארי                                            חתימה                              
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