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 חוק ההוצאה לפועל, חשכ״ז-967 ן

 תקנות בדבר אגרות, שכר והוצאות בהוצאה לפועל

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז—1967 !, וסעיף 47 לחוק
 בתייהמשפט, תשי״ז—1957 2, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ״ח—1968 3 —
 (1) בפריט 1 בדישה, במקום האמור בין הסוגריים, יבוא: ״(לרבות כל

 חיוב שדינו כפםק־דין לפי סעיף 81, וכן שטר לפי סעיף 81א לחוק)״!
 (2) אחדי פריט 2 יבוא:

 ״2א. האגרה בעד הגשת ההתנגדות לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ג)
 לחוק — כשיעור הקבוע בפריט 2 (א).״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההוצאה לפועל (אגדות, שכר והוצאות) (תיקון),
 תשכ״ט—1969״.

 ד׳ בניסן תשכ״ט (23 במרס 1969)
א ר י פ ב ש׳ ש ק ע ) י 7 0 9 0 1 מ 2 ח ) 

 שר המשפטים

 1 סייח תשכ״ז, עמי 116.

 2 סייח תשי״ז, עמ׳ 148.

 3 ק״ת תשכ׳׳ח, עמ׳ 2132.

 חוק ההוצאה לפועל/ תשכ״ז-967 ו
 תקנות בדבר בקשות לביצוע שטר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז—1967 *, ולפי סעיף 46
 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 2, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. בתקנות ההוצאה לפועל, תשכ״ח—1968 3 (להלן — התקנות העיקריות), אחרי תקנה
 88 יבוא:

: ביצוע שטר  ״פרק ח ו

ע 88א. בקשה לביצוע שטר לפי סעיף 81א לחוק תהא ערוכה לפי טופס י צ י ־  ייי״י1 י

 12א שבתוספת.

 1 ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 116.

 2 ם׳׳וו תשי״ז, עמ׳ 148.

 3 ק״ו1 תשב״וז, עמ׳ 1869.
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 ־רטיהגי,*ה 88ב. ואלה הפרטים שתכיל הבקשה:

 (1) שמו ומקום מגוריו של המבקש, ומען להמצאת מסמכים!

 י (2) שמו ומקום מגוריו של החייב שנגדו מוגשת הבקשה!

 (3) העובדה שהמבקש או החייב הוא קטין או פסול דין, אם
 הדבר הוא כך!

 (4) תיאור השטר והעובדות הנוגעות להחזקתו בידי המבקש
 ושאר העובדות המשמשות עילה לבקשה!

 (5) הסכום שיש לפרוע על פי השטר תוך הבחנה בין קרן וריבית!

 (6) זמן ומקום הפרעון.

 מצורפיי* י*9** 88ג. (א) הבקשה תוגש בשני עתקים בצירוף —

 (1) תצהיר בשני עתקים, לאימות העובדות הכלולות
 בבקשה!

 (2) השטר המקורי עם שני תצלומים או העתקים הימנו!

 (3) עתקים נוספים של הבקשה ושל המצורפות לפי פסק־
 אות (1) ו־(2) כמספר החייבים שנגדם מבוקש הביצוע!

 (4) מקום שהמבקש מיוצג על ידי עורך־דין, יפוי כוח של
 עודך הדין, או העתק הימנו אם היה יפוי כוח כללי.

 (ב) במעמד הגשת הבקשה לביצוע יוחזר למבקש השטר המקורי
 ויצויין בו, בהטבעת חותמת, מספר התיק והלשכה שבה הוגשה הבקשה.

 אזהרה 88ד. (א) בתכוף לאחר הגשת הבקשה לביצועו של השטר, ימציא

 המוציא לפועל לחייב אזהרה לפי סעיף ד לחוק! לאזהרה יצורפו עותק
 מהבקשה האמורה בתקנה 88א, עותק מהתצהיר והעתק מהשטר.

 (ב) האזהרה תהא ערוכה לפי טופס 12ב שבתוספת.

 *־׳*יע 88ה. (א) התנגדות לפי סעיף 81א (ג) לחוק תוגש תוך עשרה ימים

 מיום שהומצאה האזהרה! ההתנגדות תהא ערוכה לפי טופס 12ג שבתו
 ספת, והיא תוגש בשני עתקים ללשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע,
 ותפרט את שמם ומענם של המתנגד ושל המבקש, את מספר תיק ההוצאה
 לפועל, את נימוקי ההתנגדות, את הסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות, את
 שם עורך דינו של המתנגד או שהוא יטען לעצמו, ואת מענו להמצאת

 מסמכים.

 (ב) להתנגדות יצורף תצהיר בשני עתקים, לאימות העובדות
 הכלולות בה, והעתקים מכל מסמך שעליו מסתמך המתנגד, בתוספת
 עתקים של כתב ההתנגדות ושל המצורפות אליו במספר מספיק להמצאה

 לכל המבקשים*
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 (ג) מקום שהמתנגד מיוצג על ידי עוידדין, יצורף גם יפוי כוח
 של עורך־הדין, או.העתק הימנו אם היה יפוי כוח כללי.

8 *״־יל* 88ו. (א) לא יזדקקו להתנגדות אלא לאחר שהמתנגד שילם את האגדה י י ש  ״

 שנקבעה בפריט 2א של התוספת לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר
 והוצאות), תשכ״ח—1968

 (ב) שולמה אגרה לפי תקנת משנה (א), לא תשולם אגרה נוספת
 לפי תקנות בית־משפט (אגרות), תשכ״ח—1967 5׳ בשל בירור ההתנגדות,
 אולם אם קיבל בית המשפט את ההתנגדות, ישלים המתנגד את האגרה
 עד לסכום המלא שהיה חייב בו בשל תובענה על פי תקנה 11 לתקנות

 האמורות.

 (ג) האגרות לפי תקנת משנה (א) ו־(ב) ישולמו עם אחד הטפסים
 האמורים בתקנה 3 (ב) לתקנות בית משפט (אגרות), תשכ״ח—1967.

 88ז. (א) הוגשה התנגדות לפי תקנה 88ה, יצווה ראש ההוצאה לפועל
 לעכב את ביצוע השטר נגד המתנגד, ויעביר לבית משפט המוסמך לדון
 בתביעה על פי השטר עותק אחד מבקשת הביצוע ושל המצורפות אליה

 וכל העתקים, פחות אחד, של כתב ההתנגדות ושל המצורפות אליו.

 (ב) משהועברו לבית־המשפט המסמכים האמורים בתקנת משנה
 (א), יהא דינה של בקשת ביצוע השטר ככתב תביעה לפי סדר־דין מקוצר!
 עותק של כתב ההתנגדות ושל המצורפות אליו לפי תקנה 88ד, (ב) ימציא

 בית המשפט למבקש.

 (ג) דין עיכוב ביצוע לפי תקנה זו כדין עיכוב לפי סעיף 17 לחוק.

 (ד< החליט בית המשפט לדחות את ההתנגדות, כולה או מקצתה,
 תמשיך לשכת ההוצאה לפועל, לפי בקשתו של המבקש, בהליכי ביצוע

 בהתאם להחלטה.״

 הופ!״* טפפיפ 2. אחרי טופס 12 שבתוספת לתקנות העיקריות יבוא:
 כתוסכו!

ף  ״?וופס 12 א י
 (תקנה 88א)

 תיק מם׳ /

 אל: לשכת ההוצאה לפועל ב...
 בקשה לביצוע שטר

 לפי סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז—1967

 4 ק״ת תשכ״ח, עמי 2132 ; תשכ״ט, עמ׳ 1176.

 5 ק״ת תש?״ח, עמי 336 ; 560.

 העגרת הדיון
 לפית המשפט

 1178 קובץ התקנות 2366, ח׳ בניסן תשכ״ט, 3.1969.ו2



 החייב
י ע מ ,  שם המשפחה השם הפרטי ת. ז• ד

 מוגש בזה לביצוע שטר שתיאורו וכן העובדות הנוגעות להחזקתו ושאר העובדות

 המשמשות עילה לבקשה הם כדלקמן:

 לפיו על החייב לשלם את הסכום שלהלן:

 קרן לירות

 ריבית עד יום / / לירות

 סה״כ שתשלומו נדרש בזה לירות

 ואבקש לנקוט ההליכים הבאים לפי הסדר שלהלן

 תאריך חתימת המבקש.

 לשימוש הגזברות

 אגדת הוצאה לפועל לירות

 שולמה לפי קבלה מיום / /

 חותמת קבלה וחתימת הפקיד :
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 מדינת ישראל

 טופס 2וב
 יתקנה 88ד)

 לשכת ההוצאה לפועל ב

ף  ד

 תיק מס׳ /

 אל החייב:..
 שם משפחה שם פרטי תעודת זהות

 המעז: •

 אזהרה לביצוע שטר

 לפי סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז—1967, הנך מוזהר בזה כי תוך 10 ימים
. . .  מקבלת אזהרה זו עליך לשלם לזכותו של.

 המיוצג על ידי עו״ד את הסך של לירות
 כמפורט בבקשה לביצוע השטר המצורף בזה, בתוספת אגרת ההוצל״פ בסך לירות.
 אם לא תמלא אחרי אזהרה זו תוך התקופה האמורה לעיל, יינקטו נגדך הליכי

 ביצוע לפי החוק.
ה : עותק הבקשה לביצוע השטר/ות  מצורפים מ

 עותק התצהיר

 העתק/י השטר/ות

 תאריך המוציא לפועל

: על פי סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז—1967, הנך רשאי, תוך התקופה האמורה ה ר  ה ע

 לעיל, ובדרך הקבועה בתקנות 88ה ו־88ו(ג) לתקנות ההוצאה לפועל, תשכ״ח—1968, להגיש

 ללשכה זו התנגדות לביצוע השטר/ות.

x במקדה של אי־מםירה ציין את הסיבה ע״י 
 במשבצת המתאימה:

 • איש לא נמצא במען הנ״ל.

 • הנמען העתיק מקום מגוריו למען בלתי ידוע.

 • המען אינו נכון.

 • הנמען עזב את הארץ.

 • לאחר ביקור שלישי נאלצתי להדביק העתק
 מאזהרה זו כי המקום היה סגור.

 • סיבה אחרת:

 חתימה:.

 אני מאשר קבלת האזהרה דלעיל עם הרצופות

 תאריך:

 חתימה:

 מסרתי עותק מאזהרה זו
 ל

 החייב עצמו/בן משפחה של החייב הגר
 עמו שלפי מראהו מלאו לו 18 שנה.

 תאריך
 (פקיד מסירה)
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 ט\0ס 12ג המי
 (תקנה 88ה(א)) תיק הוצל״פ 1•

 לשכת ההוצאה לפועל ב

 התנגדות לביצוע שלוו

 המתנגד

 המשיב (מבקש הביצוע)

 מוגשת בזה התנגדות לביצוע השטר שהוגש בתיק ההוצאה לפועל האמור לעיל,

 ובקשה כי הוצאות ההתנגדות יחולו על.

 ההתנגדות היא עד לסכום של • ל״י•

 ואלה נימוקי ההתנגדות:־'. •••••־• •

 !ןאו-יך חתימת המתנגד או ב״ב

 בית משפט ה ב.

 דע כי בית המשפט ידון ביום בשעה או
 בסמוך לאחריה, בהתנגדות האמורה ובבקשת המתנגד כי הוצאות ההתנגדות יחולו

 על..

 תאריך. חתימת הפקיד י.

 חותמת בית המשפט ״

8  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), תשכ״ט—1969״. י״

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  ד׳ בניסן תשכ״ט(23 במרס 1969) י
 >חמ!70901) שר המשפטים
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