
 7טופס 
 ))א(17תקנה (

 הנחיות למילוי הטופס
 מדינת ישראל

 משרד המשפטי*
 

 רש/ המשכונות: אל 
 

 הודעת העברה
 ___/___/___תארי, 

 :פרטי רישו* קוד* .1
 

 _______לשכת רישו/ במחוז     
   מספר התיק 

 
  תארי5 רישו/  

          
         חודש                      יו/              שנה                

 1' חייב מס
 : X 9סמ8 את אחת המשבצות הבאות ב

 מדינה/י חוק" תאגיד עפ!   תאגיד ישראלי!   תושב ישראל!           
   _______התאגדות/ ת מדינת האזרחו>   תאגיד חו> ! אזרח מדינה חו>           !           

 
 זיהוי' מס

                         
 
 

 ___________________________           ____________________________ ש/
  פרטי     תאגיד/          משפחה 

 
 מע8                 

                דירה                כניסה             מספר                           רחוב 
 

               
      מיקוד                ישוב 

 
  2' חייב מס

 : X 9סמ8 את אחת המשבצות הבאות ב
 מדינה/י חוק" תאגיד עפ!   תאגיד ישראלי!                תושב ישראל!           
   _____________התאגדות / רחות מדינת האז>   תאגיד חו> !               אזרח מדינה חו>!           

 
 זיהוי' מס

                         
 
 
 

 ___________________________           ____________________________ ש/
  פרטי     תאגיד/          משפחה 

 
 מע8                 

            דירה יסה              כנ        מספר                           רחוב
 

               
      מיקוד                ישוב 

  :תקופת הרישו* החדש. 2
 ציי8 את מספר השני/ 

  
        : הנושה. 3

 מדינה
_____________   

        

_____________________ 

      
            דירה               כניסה 

שה שהוא בנק ימלא ג/  נ
 הסני5' מס. לק זה

6 
ו
ח

 : X 9 סמ8 את אחת המשבצות הבאות ב
/י חוק" תאגיד עפ!   תאגיד ישראלי!                תושב ישראל!           

התאגדות / מדינת האזרחות >   תאגיד חו> !               אזרח מדינה חו>!           
 זיהוי' מס

                 
 
 

______           ____________________________ ש/
  פרטי    תאגיד/          משפחה 

 
 מע8           

       מספר                   רחוב         



 
 

               
      מיקוד                ישוב 

 : X 9סמ8 את אחת המשבצות הבאות ב 7 7תקנה 7ממשכ5 לחיובו של אחר. 4
 מדינה/י חוק" תאגיד עפ!   תאגיד ישראלי!                תושב ישראל!           
   _____________התאגדות / מדינת האזרחות >   תאגיד חו> !               אזרח מדינה חו>!           

 
 זיהוי' מס

                         
 
 

 __________________             ________________ ש/
 פרטי     תאגיד/         משפחה 

 
 מע8                 

            דירה               כניסה        מספר                  רחוב          
 
 

               
      מיקוד               ישוב 

 
  לרבות זכויות במקרקעי5–נכס מקרקעי5 . 5

 _________________מגרש ____________ תת חלקה _____________ חלקה ____________ גוש 
 

 ______________ישוב ________ דירה ______________ בית ' מס________ ___________רחוב 
 

 ______________________________________________________________________תאור 
 
 
 נכס שהוא כלי תחבורה. 6

 ציוד הנדסי________ כלי טייס ________ רכב _______ :  אחת החלופות הבאותX 9סמ8 ב
 

 ___________________________________מספר שילדה ____________________ י סימ8 רישו
 

 _____________מספר המודל /ש/__________________ ש/ היצר8 ______________ שנת יצור 
 
 תיאור הנכס: נכס אחר. 7
 
 

            
          

   !!!!  X 7סמ5 ב, א* קיימת בהסכ* קביעה לגבי משכו5 נוס9. 8
 
 !!!!  X 7סמ5 ב, )ד (5לרישו* הערה לפי תקנה . 9
 
 .נכסי/ נוספי/' נספח ב !!!! חייבי/ נוספי//נושי/' נספח א !!!! ב"רצ. 10

 __________________________________________       כתובת נוספת לפי בקשת מי מהצדדי/
 
 חתימות. 11

 ____   ________________  _________________________    ________________ש/ הנושה  
 

            חתימה       
 _________________________    ____________________   ________________  ש/ החייב  

 
            חתימה        

 _________________________    ____________________   ________________  ש/ החייב  
 

    חתימה                
 

 ____________________    ________________   ________________  ממשכ8 לחיובו של אחר 
            חתימה        



 הנכס הממושכ8 וחתימות, החייב, הנושה, פרטי/ בדבר רישו/ קוד/:בטופס זה יש למלא לפחות 
 :לשימוש משרדי

 ____________________עולהפ' מס____________________  רישו/ המשכו8' מס .1
 ' _______________ח לפי קבלה מס"ש_________________ סכו/ האגרה שנגבתה  .2
 ________________________________________________________: הערות  .3

  


	îùøã äîùôèéí
	äåãòú äòáøä


