
 

 

 'נספח א
 ))ב(8 –ו) א(5תקנות                                                                                                                                                           (

 מדינת ישראל
 משרד המשפטי*

 רש/ המשכונות: אל
 

 1994 5ד "התשנ) סדרי רישו/ ועיו4( המשכו4 לשימוש ע/ כל ההודעות לפי תקנות
 

 חייבי* נוספי*/נושי*
 

 : X 5סמ4 את אחת המשבצות הבאות ב: הנושה
 מדינה/י חוק" תאגיד עפ!   תאגיד ישראלי!   תושב ישראל!           
   _____________התאגדות/ מדינת האזרחות >   תאגיד חו9 ! אזרח מדינה חו9           !           

 
 זיהוי' מס

                         
 
 

 ___________________________           ____________________________ ש/
  פרטי     תאגיד/          משפחה 

 
 

 מע4                 
 ה                כניסה                    דיר        מספר                           רחוב 

 
 

               
      מיקוד                ישוב 

 
         ________________ 
 חותמת/      חתימה          

 : X 5סמ4 את אחת המשבצות הבאות ב: הנושה
 מדינה/י חוק" תאגיד עפ!   תאגיד ישראלי!   תושב ישראל!           
   _________________התאגדות/ מדינת האזרחות >  חו9   תאגיד! אזרח מדינה חו9           !           

 
 זיהוי' מס

                         
 
 

 ___________________________           ____________________________ ש/
  פרטי     תאגיד/          משפחה 

 
 

 מע4                 
                 כניסה                    דירה ספר       מ                           רחוב 

 
 

               
      מיקוד                ישוב 

 
         ________________ 
 חותמת/      חתימה          

 : X 5סמ4 את אחת המשבצות הבאות ב: הנושה
 המדינ/י חוק" תאגיד עפ!   תאגיד ישראלי!   תושב ישראל!           
   _____________התאגדות/ מדינת האזרחות >   תאגיד חו9 ! אזרח מדינה חו9           !           

 
 זיהוי' מס

                         
 
 

 ___________________________           ____________________________ ש/
  פרטי     תאגיד/          משפחה 

 
 

 מע4                 
                 כניסה                    דירה        מספר                           רחוב 



 

 

 
 

               
      מיקוד                ישוב 
         ________________ 
 חותמת/      חתימה          

 
 : X 5 סמ4 את אחת המשבצות הבאות ב 5ממשכ2 לחיובו של אחר /החייב
 מדינה/י חוק" תאגיד עפ!   תאגיד ישראלי!   תושב ישראל!           
   _______התאגדות/ מדינת האזרחות >   תאגיד חו9 ! אזרח מדינה חו9      !           

 
 זיהוי' מס

                         
 
 

 ___________________________           ____________________________ ש/
  פרטי     תאגיד/          משפחה 

 
 

 מע4                 
                 כניסה                    דירה        מספר                           רחוב 

 
 

               
      מיקוד                ישוב 

 
         ________________ 
 חותמת/      חתימה          

 : X 5 סמ4 את אחת המשבצות הבאות ב 5ממשכ2 לחיובו של אחר /ייבהח
 מדינה/י חוק" תאגיד עפ!   תאגיד ישראלי!   תושב ישראל!           
   _______התאגדות/ מדינת האזרחות >   תאגיד חו9 ! אזרח מדינה חו9      !           

 
 זיהוי' מס

                         
 
 

 ___________________________  ___________________________         _ ש/
  פרטי     תאגיד/          משפחה 

 
 

 מע4                 
                 כניסה                    דירה        מספר                           רחוב 

 
 
 

               
      מיקוד                ישוב 

 
         ________________ 
 חותמת/      חתימה          

 
 : X 5 סמ4 את אחת המשבצות הבאות ב 5ממשכ2 לחיובו של אחר /החייב
 מדינה/י חוק" תאגיד עפ!   תאגיד ישראלי!   תושב ישראל!           
   _______התאגדות/ מדינת האזרחות >   תאגיד חו9 ! אזרח מדינה חו9      !           

 
 זיהוי' מס

                         
 
 

 ___________________________           ____________________________ ש/
  פרטי     תאגיד/          משפחה 

 
 

 מע4                 
 דירה                כניסה                            מספר                           רחוב 



 

 

 
 

               
      מיקוד                ישוב 

 
         ________________ 
 חותמת/      חתימה          

 :לרישו/ משרדי
 ____________________פעולה' מס____________________  רישו/ המשכו4' מס .1
 ____' ___________ח לפי קבלה מס"ש_________________ סכו/ האגרה שנגבתה  .2
 ________________________________________________________: הערות  .3

  


	îãéðú éùøàì
	îùøã äîùôèéí
	ðåùéí/çééáéí ðåñôéí


