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  טופס החלפת דיירים

  

  פרטים כלליים:

  ____________________________________________מס' מגרש: _______  _________________________________________: ___כתובת הנכס

  מס'             שכונה                     מס'     רחוב/שכונה    

  קריאת מונה המים בעזיבה/כניסה: _________ תאריך הקריאה: _____________ ______________  :מס' שעון המים

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  

  היוצא/ים:פרטי הדייר/ים 

  _____________ מס' ת.ז. _____________________________________ ______ שם משפחה:_____________שם פרטי: _____________  .1

  _______________________מס' טל' סלולארי: _______________________ _____________ מס' טל' בעבודה: ________מס' טל' בבית: __

  ________________________________________________________________________________________________ כתובת דוא"ל: 

  שם פרטי: ________________________________ שם משפחה: __________________________ מס' ת.ז. ________________________  .2

  ________ מס' טל' בעבודה: _______________________ מס' טל' סלולארי: _______________________מס' טל' בבית: _______________

  כתובת דוא"ל: ________________________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________כתובת למשלוח דואר: ____________________________________

  מיקוד       עיר/יישוב    ת.ד. מס'     מס'     רחוב/שכונה/      

  __________________________________שנים:  18___________________ מתחת לגיל ___________שנים: _____ 18מעל גיל  –מס' הנפשות במשפחה 

  _____________________________,   ________________________ חתימת הדייר/ים היוצא/ים: __________החזקה בנכס: _________ תאריך סיום

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  

  פרטי הדייר/ים הנכנס/ים:

  ____________ מס' ת.ז. ________________________שם פרטי: ________________________________ שם משפחה: ______________  .1

  מס' טל' בבית: _______________________ מס' טל' בעבודה: _______________________ מס' טל' סלולארי: _______________________

  ___________________ כתובת דוא"ל: _____________________________________________________________________________

  שם פרטי: ________________________________ שם משפחה: __________________________ מס' ת.ז. ________________________  .2

  מס' טל' בבית: _______________________ מס' טל' בעבודה: _______________________ מס' טל' סלולארי: _______________________

  כתובת דוא"ל: ________________________________________________________________________________________________ 

  כתובת למשלוח דואר: ___________________________________________________________________________________________________

  מיקוד       עיר/יישוב    . מס'ת.ד     מס'     רחוב/שכונה/      

  שנים: __________________________________ 18שנים: ___________________________________ מתחת לגיל  18מעל גיל  –מס' הנפשות במשפחה 

  _________________________תאריך התחלת החזקה בנכס: ___________________ חתימת הדייר/ים הנכנס/ים: __________________________,   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

לנכס החדש, עליו  בנכס קודם במדרשת בן גוריון, אשר אותה היה מעוניין להעבירבבנק או הסדר תשלום בכרטיס אשראי במידה ולדייר הנכנס, היתה הוראת קבע 
   .המופיעים בדף הבאלמלא את הפרטים 

  

6564188 
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  בכרטיס אשראי:  הסדר תשלום

  ______________חשבון: ____ה___ מס' _____________ מס' הסניף: __________חשבון הבנק של הלקוח בו מחוייב כרטיס האשראי: שם הבנק: _______

  _______________________________________ מס' ת.ז. בעל כרטיס האשראי: _____________שם בעל כרטיס האשראי: ______________________

  סוג הכרטיס (הקף בעיגול): ויזה כ.א.ל.   /   ויזה לאומי   /   ישראכרט   /   מאסטרכארד   /   אמריקן אקספרס

  ________-________-________-תוקף הכרטיס: ____/____/____ מספר הכרטיס: ________

  הוראת קבע בבנק:

  _שם הבנק: ______________________ מס' הבנק: ______ שם הסניף: ____________________ מס' הסניף: ______ מס' החשבון: _______________


