
                                                                                                            
  L5תארי�:  _____________                            הוראה  לחיוב  חשבו�הוראה  לחיוב  חשבו�הוראה  לחיוב  חשבו�הוראה  לחיוב  חשבו�                                                                                                        

                                                                                      
  סוג חשבו�  מס' חשבו� בבנק  לכבוד

  
  קוד מסלקה

  סני�          בנק 

  בנק    ____________________
  סני�   ____________________

                                  
    

  אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה   קוד המוסד

          3333        1111        8888        3333        0000  כתובת הסני� _______________
  

  ______________________________________________________________     אני/ו הח"מ  .1
  � כמופיע בספרי הבנק                                     מס' זהות/ח"פ ש# בעל/י החשבו                                                     

  ______________________________________________________________          כתובת  
  עיר                              מיקוד        רחוב                                     מס'                                                               

  
  ותשלומי# אחרי# למועצהותשלומי# אחרי# למועצהותשלומי# אחרי# למועצהותשלומי# אחרי# למועצה    מיסי#מיסי#מיסי#מיסי#, , , , אגרותאגרותאגרותאגרותנות�/י# לכ# בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכ#, בגי� :   

  

  
                 שורק" שורק" שורק" שורק" ))))מועצה אזורית "נחלמועצה אזורית "נחלמועצה אזורית "נחלמועצה אזורית "נחלבסכומי# ובמועדי# שיומצאו לכ# מדי פע# בפע# באמצעי מגנטי, ע"י 

              טה ב"פרטי ההרשאה".כמפורט מ  
  ידוע לי/ לנו כי:  .2

             שורק" שורק" שורק" שורק" ))))מועצה אזורית "נחלמועצה אזורית "נחלמועצה אזורית "נחלמועצה אזורית "נחל ) א.  הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו  בכתב  לבנק ול   
שתכנס לתוק�, יו# עסקי# אחד לאחר מת� ההודעה בבנק וכ�, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל די�.           

  

  ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יו# )ה רשאי/# לבטל מראש חיוב מסוי# ובלבד, שהודעה על כ� תימסר עלאהיה/נהי  ב.  
  עסקי# אחד לפני מועד החיוב.      
  ג.  אהיה/נהיה רשאי/# לבטל חיוב, לא יותר מתשעי# ימי# ממועד החיוב, א# אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו      

    כומי# שנקבעו בכתב ההרשאה , א# נקבעו.תוא# את המועדי# או הס         
  ידוע לי/לנו כי הפרטי# שצויינו בכתב ההרשאה ומילויי#, ה# נושאי# שעלי/נו להסדיר ע# המוטב.   .3
  ידוע לי/לנו, כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבו� וכי לא תשלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת   .4

  בגי� חיובי# אלה.   
  הבנק יפעל בהתא# להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבו� יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או    .5

  אחרת לביצוע�.      
  הבנק רשאי להוציאני/ו מ� ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, א# תהיה לו סיבה סבירה לכ�, ויודיע לי/לנו על כ� מיד    .6

  ו� ציו� הסיבה.לאחר קבלת החלטתו, ת      
                                                                                            בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.       שורק"  שורק"  שורק"  שורק"  ))))מועצה אזורית "נחלמועצה אזורית "נחלמועצה אזורית "נחלמועצה אזורית "נחל –נא לאשר ל    .7

                פרטי  ההרשאהפרטי  ההרשאהפרטי  ההרשאהפרטי  ההרשאה      

  שורק"  שורק"  שורק"  שורק"  ))))מועצה אזורית "נחלמועצה אזורית "נחלמועצה אזורית "נחלמועצה אזורית "נחלמעת   לעת       ע"י           .    סכו#   החיוב   ומועדו   יקבעו1 �
                                                                                                        

  מזמ� לזמ� .          ”  שורק)נחל”עפ"י הוראת המשל# למועצה אזורית             

                

  . פרטי2 �
  החיוב         

          מועד חיוב אחרו�מועד חיוב אחרו�מועד חיוב אחרו�מועד חיוב אחרו�        מועד חיוב ראשו�מועד חיוב ראשו�מועד חיוב ראשו�מועד חיוב ראשו�        הצמדההצמדההצמדההצמדה        תדירות החיובתדירות החיובתדירות החיובתדירות החיוב        מס' חיובי#מס' חיובי#מס' חיובי#מס' חיובי#        סכו# לחיוב בודדסכו# לחיוב בודדסכו# לחיוב בודדסכו# לחיוב בודד
                

  חודשי �
  
  דו חודשי �
  
� ______  

                            בסיסבסיסבסיסבסיס        סוגסוגסוגסוג
  
  
  

      
                  

  
  
  
  

�  ______________________  
  חתימת בעל/י החשבו�

    (להל�:"התשלו#"). אני מצהיר  כי בדקתי את התשלו# ואי� לי (להל�:"התשלו#"). אני מצהיר  כי בדקתי את התשלו# ואי� לי (להל�:"התשלו#"). אני מצהיר  כי בדקתי את התשלו# ואי� לי (להל�:"התשלו#"). אני מצהיר  כי בדקתי את התשלו# ואי� לי     ________למועצה אזורית נחל שורק בגי�______למועצה אזורית נחל שורק בגי�______למועצה אזורית נחל שורק בגי�______למועצה אזורית נחל שורק בגי�______. . . .     ________________________שעלי לשל# ס� של ______שעלי לשל# ס� של ______שעלי לשל# ס� של ______שעלי לשל# ס� של ______    אני מצהיר כי ידוע ליאני מצהיר כי ידוע ליאני מצהיר כי ידוע ליאני מצהיר כי ידוע לי
        ___ ..___ ..___ ..___ ..    ))))#. המועצה הסכימה באדיבותה לחלק לי את התשלו# ל#. המועצה הסכימה באדיבותה לחלק לי את התשלו# ל#. המועצה הסכימה באדיבותה לחלק לי את התשלו# ל#. המועצה הסכימה באדיבותה לחלק לי את התשלו# לנה לפרוס לי את התשלונה לפרוס לי את התשלונה לפרוס לי את התשלונה לפרוס לי את התשלוממממכל התנגדות לשלמו ואני פניתי אל המועצה וביקשתי מכל התנגדות לשלמו ואני פניתי אל המועצה וביקשתי מכל התנגדות לשלמו ואני פניתי אל המועצה וביקשתי מכל התנגדות לשלמו ואני פניתי אל המועצה וביקשתי מ

  .ו/או חלקוו/או חלקוו/או חלקוו/או חלקואני מתחייב לשל# את התשלו# באמצעות הוראת קבע מחשבו� הבנק שלי ואני מצהיר כי בכל מקרה מכל מי� וסוג שהוא לא את� הוראת ביטול לבנק אני מתחייב לשל# את התשלו# באמצעות הוראת קבע מחשבו� הבנק שלי ואני מצהיר כי בכל מקרה מכל מי� וסוג שהוא לא את� הוראת ביטול לבנק אני מתחייב לשל# את התשלו# באמצעות הוראת קבע מחשבו� הבנק שלי ואני מצהיר כי בכל מקרה מכל מי� וסוג שהוא לא את� הוראת ביטול לבנק אני מתחייב לשל# את התשלו# באמצעות הוראת קבע מחשבו� הבנק שלי ואני מצהיר כי בכל מקרה מכל מי� וסוג שהוא לא את� הוראת ביטול לבנק 

        שטר ביטחו�שטר ביטחו�שטר ביטחו�שטר ביטחו�
האזורית "נחל שורק" או למוכ"ז סכו# בס�____________,שהוא מלוא חובי נכו� ליו# מילוי השטר. האזורית "נחל שורק" או למוכ"ז סכו# בס�____________,שהוא מלוא חובי נכו� ליו# מילוי השטר. האזורית "נחל שורק" או למוכ"ז סכו# בס�____________,שהוא מלוא חובי נכו� ליו# מילוי השטר. האזורית "נחל שורק" או למוכ"ז סכו# בס�____________,שהוא מלוא חובי נכו� ליו# מילוי השטר.     בתארי� _______ אני/ו מתחייב/י#, ביחד ולחוד, לשל# למועצהבתארי� _______ אני/ו מתחייב/י#, ביחד ולחוד, לשל# למועצהבתארי� _______ אני/ו מתחייב/י#, ביחד ולחוד, לשל# למועצהבתארי� _______ אני/ו מתחייב/י#, ביחד ולחוד, לשל# למועצה

        � ביצועו. � ביצועו. � ביצועו. � ביצועו. ומתיר/י# לו למלא את כל הפרטי# הנדרשי# לצורומתיר/י# לו למלא את כל הפרטי# הנדרשי# לצורומתיר/י# לו למלא את כל הפרטי# הנדרשי# לצורומתיר/י# לו למלא את כל הפרטי# הנדרשי# לצור    אנו פוטר/י# את מחזיק השטר מכל הצגה ו/או משלוח התראות או הודעות כלשה�אנו פוטר/י# את מחזיק השטר מכל הצגה ו/או משלוח התראות או הודעות כלשה�אנו פוטר/י# את מחזיק השטר מכל הצגה ו/או משלוח התראות או הודעות כלשה�אנו פוטר/י# את מחזיק השטר מכל הצגה ו/או משלוח התראות או הודעות כלשה�
                                                                        ____________________________________________________________________________________________________        
        חתימת בעל החשבו�/עושה השטרחתימת בעל החשבו�/עושה השטרחתימת בעל החשבו�/עושה השטרחתימת בעל החשבו�/עושה השטר                                                                                                                        

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((        

        ר  הבנקאשו                                                   
  סוג חשבו�  מס' חשבו� בבנק  לכבוד

  
  קוד מסלקה

  בנק             סני� 

        שורק"  שורק"  שורק"  שורק"  ))))מועצה אזורית "נחלמועצה אזורית "נחלמועצה אזורית "נחלמועצה אזורית "נחל
             

                                  
    

  אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה   קוד המוסד

          3333        1111        8888        3333        0000                76812768127681276812        ))))ד.נ.  עמק  שורק  ד.נ.  עמק  שורק  ד.נ.  עמק  שורק  ד.נ.  עמק  שורק  
                  

  __________________  לכבד חיובי# בסכומי# ובמועדי# שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו____ ) קבלנו הוראות מ 
  לנו מדי פע# בפע#, ואשר מספר חשבונו/נ#  בבנק יהיה נקוב בה#, והכל בהתא# למפורט בכתב ההרשאה. 

  וקית או אחרתרשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתא# כל עוד מצב החשבו� יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה ח
  לביצוע�, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעל/י החשבו�, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבו�

  מ� ההסדר.
  ידיכ#.               )אשור זה לא יפגע בהתחייבויותיכ# כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחת# על

  בכבוד  רב,                    
  ___________________________בנק  __                                                 ________________  תארי�:

          
  סני�   __________________________מקור טופס זה, על שני חלקיו יישלח לסני� הבנק, העתק הימנו, ימסר למשל#.     

    
  חתימה  וחותמת  הסני�                                                                                                                                           


