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  הסבר:
  .בעת מילוי טופס פתיחת תיק נדרש למלא פרטי זוכה וחייב

 .נוספים בטופס זה ולצרפו לבקשת הביצועניתן למלא פרטי גורמים  - כאשר בתיק יש יותר מזוכה אחד או חייב אחד
  , ככל ונדרש במעמד פתיחת התיק.מסייעכמו כן, בטופס זה יש לעדכן 

 

   הוספת זוכה לתיק  ☐

   7פרטי זוכה 
 e-mailדואר אלקטרוני    :מספר זיהוי סוג זיהוי 

             סוג זיהוי: תריבחלחץ ל
  :שם משפחה :שם פרטי

            
 

 מעוניין לקבל הודעות/החלטות במייל ☐
      :כתובת :טלפון

                                                                        
 עיר                       מיקוד              רחוב + מספר בית

   3פרטי זוכה 
 e-mailדואר אלקטרוני    :מספר זיהוי סוג זיהוי

             סוג זיהוי: תריבחלחץ ל
  :שם משפחה :שם פרטי

            
 

 מעוניין לקבל הודעות/החלטות במייל ☐
      :כתובת :טלפון

                                                                          
 מיקוד עיר                                     רחוב + מספר בית    

 

   הוספת חייב לתיק ☐

   7 חייבפרטי 

 פסול דין                  קטין                            ערב                          חייב  סמן המתאים:
  :טלפון :מספר זיהוי סוג זיהוי 

       סוג זיהוי: תריבחלחץ ל      
 :שם משפחה :שם פרטי

      

 

      

                                                                                                                                             :כתובת

 מיקוד                            עיר                                                      רחוב + מספר בית                         

       תאריך לידה:       : לציין: שם מדינה )הוצאת הדרכון(**כאשר סוג הזיהוי הינו דרכון יש 

       שם אב:      שם פרטי + שם משפחה באותיות לועזיות:
 .(73ולצרף נספח הצהרה "טופס פתיחת תיק לחייב שאינו ישראלי לפי מספר דרכון" )טופס 

   3 חייבפרטי 

 פסול דין                  קטין                             ערב                     חייב     סמן המתאים:
 :טלפון :מספר זיהוי סוג זיהוי 

       סוג זיהוי: תריבחלחץ ל      

 :שם משפחה :שם פרטי

            
 

                :כתובת

                                                                                                                                        

 מיקוד                             עיר                                                      רחוב + מספר בית                         
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   הוספת מסייע לתיק ☐

   1מסייע פרטי 

      אחר          יורש0מנהל עזבון     הורה0אפוטרופוס    סמן המתאים:
 :טלפון :מספר זיהוי סוג זיהוי 

  סוג זיהוי: תריבחלחץ ל      
 :שם משפחה :שם פרטי

            

                                                                                                                                                          :כתובת

 מיקוד                                עיר                                                      רחוב + מספר בית                         

   7מסייע פרטי 

      אחר          יורש0מנהל עזבון     הורה0אפוטרופוס    סמן המתאים:
 :טלפון :מספר זיהוי סוג זיהוי 

       סוג זיהוי: תריבחלחץ ל      

 :שם משפחה :שם פרטי

            
 

                                                                                                                                                     :כתובת

 מיקוד                                עיר                                                      רחוב + מספר בית                        

 .ואין לנקוט בהליכים כנגדו/ם לצרכי יידוע בלבדפרטי מנהל העיזבון/יורשים הינם ידוע לי כי   ☐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חסרי ישות -  22 משרדי ממשלה -  32 חברות -  2 * סוג זיהוי:

 תושבי איו"ש -  26 רשויות מקומיות  -  31 אגודת שיתופיות -  6 תעודת זיהוי -  3 

  שירותי בריאות  -  33 עמותות -  8 דרכון -  3 
 

1 1 


