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  ק האחיד שיה - 501תקן  

  :מידות כלליות

 מ"מ. 160*72גודל השיק:  •

 מ"מ. 5.5שולי השיק משני צדדיו:  •

 מ"מ. 2.5: שולי השיק מלמעלה ומלמטה •

 מ"מ. 16גובה פנוי מנתונים לשורת המגנוט:  •

  :מיקומי פרטי השיק ומפרטיהם

שורות טקסט. שורות  6מ"מ. מכיל סה"כ עד  78.5: מקסימום רוחב פרטי בעל השיק (כולל לוגו) •

 9-11עבור שמות בעלי החשבון ושורות בגופן בינוני  – 11-12גודל  עברי בינוני מודגשות בגופן 

(מוצר במידת הצורך)  9ובגופן אנגלי בינוני ידת הצורך) ליתר פרטי בעל החשבון. (מוצר במ

 הטקסט מיושר לימין עד לשוליים.

ובגופן אנגלי  11מ"מ. מכיל עד שתי שורות בגופן עברי בינוני  70.5: מקסימום רוחב פרטי הסניף •

גם הוא מיושר  הבנקלוגו הזה מופיע  ט. הטקסט מיושר לשמאל עד לשוליים. מעל לטקס9בינוני 

 לשמאל. מתחת לטקסט הזה מופיע שיכפול השורה המגנטית .

 : מופיעות בצידו הימני של שדה פרטי הסניף ולוגו הבנק. הגבלות סחירות •

מ"מ.  108מ"מ. השורה מיושרת לשמאל וברוחב  39.5: גובהה מתחתית השיק שורת שלמו ל •

 .6פן אנגלי בינוני וגו 10גופן עברי בינוני  זו  הגופן הכיתוב בשור

מ"מ. השורה מיושרת לשמאל וברוחב  31.5: גובהה מתחתית השיק הסכום לתשלום במילים •

 .6וגופן אנגלי בינוני  10גופן עברי בינוני  זו המ"מ. גופן הכיתוב בשור 108

 34: מיושרת לימין באותו הגובה כמו שורת הסכום במילים. רוחבה שורת הסכום בספרות •

 מ"מ. 

 מ"מ מתחתית השיק. 19.5. גובהה ימיןמ"מ מיושרת ל 50: רוחב ימהשורת החת •

מיושרת מ"מ מקצה שורת החתימה.  15במרווח מ"מ  41: רוחב שורת התאריך (במיקרופרינט) •

 מ"מ מתחתית השיק. 19.5ימינה לפי קצה השורות שלמו ל והסכום במילים. גובהה 

. מיושרות לימין. מתחת לשדה 9בינוני  : עד שתי שורות בגופןשדות הגבלות תוקף והגבלת סכום •

 הסכום בספרות.

מתחת לשדה שמאל מ"מ. מיושרת ל 37*  6.5: במסגרת הודעת "בשיק זה אין לבצע שינוי" •

 18 -בינוני. קצהו התחתון של ההודעה הזו לא יכולה להיות נמוכה יותר מ 9. גופן סכום במיליםה

 המסגרת והטקסט מודגשים. מ"מ מתחתית השיק.

בינוני וגופן אנגלי בינוני  8: על שולי השיק התחתונים ומיושר לימין. גופן עברי הבנק המלאשם  •

5. 

בינוני. (ראה  6בינוני ובגופן אנגלי  8על שולי השיק התחתונים בגופן עברי  :הסבר שורה מגנטית •

 ).1998נובמבר  -טית "חשוון תשנ"ט" טפסים עם שורה המודפסת בדיו מגנ1947תקן ישראלי מס. 
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 :ק האחידשילהלן דוגמת ה

  השיק חזית

 ללא הגבלת סחירות .1

 

 עם הגבלת סחירות .2

  
  

   סחירות הגבלתללא  השיק גב
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  "ילחנשיק אחיד  תקן

  השיק חזית

 סחירות הגבלת ללא .1

  
 סחירות הגבלת עם .2

 
  גב השיק ללא הגבלת סחירות
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  שיק באנגלית

  חזית השיק

 סחירות הגבלת ללא .1
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  עם הגבלת סחירות .2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ללא הגבלת סחירות –גב השיק באנגלית 

 םחשבון נקוב יהלומי


