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תקנות ההוצאה לפועל )תיקון(, התשס"ט-2009

 - )להלן  התשכ"ז-1967 1  לפועל,  ההוצאה  לחוק   88 סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
החוק(, ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984 2, אני מתקין 

תקנות אלה:

בתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979 3 )להלן - התקנות העיקריות(, בכל מקום, במקום 1 החלפת מונחים 
"מוציא לפועל" יבוא "מנהל לשכת הוצאה לפועל", במקום "מנהל בתי המשפט" יבוא 
"מנהל מערכת ההוצאה לפועל", במקום "מערכת בתי המשפט" יבוא "מערכת ההוצאה 
לפועל", במקום "ראש ההוצאה לפועל" יבוא "רשם ההוצאה לפועל" ובמקום "תוספת" 

יבוא "תוספת ראשונה", ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה  

בתקנה 1 לתקנות העיקריות - 2 תיקון תקנה 1

)1( במקום ההגדרה "אישור בדבר פרטי החייב" יבוא:

""אישור בדבר פרטי החייב" - כל אחד מאלה:

)1( לגבי חייב יחיד הרשום במרשם האוכלוסין )להלן - המרשם( - אישור 
מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים, או מגוף אחר אשר 
יחליט עליו מנהל מערכת ההוצאה לפועל, בדבר שם החייב, מענו, שם 

אביו ומספר הזהות שלו, כרשום במרשם; 

)2( לגבי חייב שאינו יחיד - אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, 
בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו כמפורט בתוספת השניה; 

"בקשת ביצוע" - בקשה לביצוע פסק דין או חוב שניתן על פי כל דין לביצוע בהוצאה 
לפועל כמו פסק דין בעניין אזרחי, שטר, תביעה על סכום קצוב, משכון או 
משכנתה כמשמעותם בחוק, החלטת ועדת אישורים לפי סעיף 5ז לחוק וכן 

החלטה או צו של רשם הניתנים לביצוע כפסק דין בהוצאה לפועל;

"זוכה" - מי שפסק דין ניתן לזכותו, לרבות חליפיו;";

)2( בהגדרה "כתב בי דין", אחרי "על פי" יבוא "החוק או"; 

)3( במקום ההגדרה "לשכה" יבוא:

""לשכה" או "לשכה ממוכנת" - לשכת הוצאה לפועל שמותקנת בה מערכת 
מיכון והיא מופעלת באמצעות אותה מערכת;";

)4( אחרי ההגדרה "מנהל בתי המשפט" יבוא: 

""מנהל מערכת ההוצאה לפועל" - מי ששר המשפטים מינה לאחראי על מערכת 
ההוצאה לפועל ועל ביצועם של סדרי המנהל בלשכות ההוצאה לפועל 

לפי סעיף 4)ב( לחוק;

)5( אחרי ההגדרה "שאילתא" יבוא: 

""תיק אלקטרוני" - תיק המתנהל בלשכה ממוכנת;" 

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )ב( יבוא:3 תיקון תקנה 2

")ב( החלטות, צווים ומסמכים שסעיפים 81, 81א, או 81א1 לחוק חלים עליהם, דינם  
לעניין תקנות אלה כדין פסק דין "

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 42    1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשס"ט, עמ' 115    2

ק"ת התש"ם, עמ' 386; התשס"ה, עמ'  248   3
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החלפת תקנה 3 
והוספת תקנה 3א

במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא: 4 

"מנהל מערכת 
ההוצאה לפועל

מנהל מערכת ההוצאה לפועל אחראי בפני שר המשפטים על 3 
מערכת ההוצאה לפועל ועל ביצוע סדרי המינהל בלשכות 
ההוצאה לפועל לפי סעיף 4)ב( לחוק, ונתונות לו מכוח הסעיף 

האמור כל הסמכויות הנתונות למנהל לשכת הוצאה לפועל 

מנהל לשכת הוצאה לפועל רשאי לאצול מסמכויותיו לסגנו, 3א אצילת סמכויות
מי שממלא את מקומו בהעדרו, וכן לעובד מערכת ההוצאה 

לפועל "

תקנה 4 לתקנות העיקריות - בטלה 5 ביטול תקנה 4

במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:6 החלפת תקנה 5

בלשכה ממוכנת יירשמו כל אלה: 5 "רישומים

)1( בקשות לביצוע המוגשות ללשכה לפי סדר הגשתן על 
פרטיהן ופרטי החייבים המפורטים בהן;

)2( כל הפעולות המבצעיות שעשה מנהל לשכת ההוצאה 
הועבר  שביצוען  או  לעשותן  אחר  על  שהטיל  או  לפועל 

ללשכה אחרת; 

לפי  לפועל  ההוצאה  לרשם  המופנות  הבקשות  )3( כל 
הוראות החוק ותקנות אלה;

ההוצאה  מערכת  מנהל  עליו  שיורה  אחר  רישום  )4( כל 
לפועל "

תקנות 7 ו–8 לתקנות העיקריות - בטלות 7 ביטול תקנות 7 ו–8

במקום תקנה 12 לתקנות העיקריות יבוא: 8 החלפת תקנה 12

"אזהרה לחייב 
והמצאתה

)א( אזהרה תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת הראשונה, 12 
ותומצא לחייב בדרך שנקבעה בסעיף 7 לחוק; הוגשה בקשה 
לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1 לחוק, תהא 

האזהרה ערוכה לפי טופס 2א שבתוספת הראשונה  

)ב( ראה מנהל לשכת הוצאה לפועל שלא ניתן לכלול בטופס 
האזהרה נוסח של פסק דין, פסיקתה, הוראת תשלום, צו, שטר, 
משכון או שטר משכנתה )בתקנה זו - הפסק(, יעביר את טופס 
האזהרה שהפיק לזוכה, אשר יצרף לטופס העתק מאושר של 

הפסק ויחזירו ללשכה לשם ביצוע ההמצאה 

)ג( היה הזוכה מיוצג על ידי עורך דין, יעביר מנהל לשכת  
אם  המייצג,  הדין  לעורך  האזהרה  את  לפועל  ההוצאה 
 7 ביקש זאת, כדי להמציאה לחייב בדרך שנקבעה בסעיף 
בחוק בצירוף העתק מאושר של הפסק; תוקף תקנת משנה זו 
לשנתיים מיום תחילתן של תקנות ההוצאה לפועל )תיקון(, 

התשס"ט-42009 

)ד( אישור בדבר מסירת האזהרה או אזהרה שהוחזרה בידי 
הדואר מטעם כלשהו, יועבר -

ק"ת התשס"ט, עמ' 978   4

החלפת תקנה 3 במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא: 4 
והוספת תקנה 3א

"מנהל מערכת 
ההוצאה לפועל

מנהל מערכת ההוצאה לפועל אחראי בפני שר המשפטים על 3 
מערכת ההוצאה לפועל ועל ביצוע סדרי המינהל בלשכות 
ההוצאה לפועל לפי סעיף 4)ב( לחוק, ונתונות לו מכוח הסעיף 

האמור כל הסמכויות הנתונות למנהל לשכת הוצאה לפועל 

מנהל לשכת הוצאה לפועל רשאי לאצול מסמכויותיו לסגנו, 3א אצילת סמכויות
מי שממלא את מקומו בהעדרו, וכן לעובד מערכת ההוצאה 

לפועל "

ביטול תקנה 4תקנה 4 לתקנות העיקריות - בטלה 5 

החלפת תקנה 5במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:6 

בלשכה ממוכנת יירשמו כל אלה: 5 "רישומים

)1( בקשות לביצוע המוגשות ללשכה לפי סדר הגשתן על 
פרטיהן ופרטי החייבים המפורטים בהן;

)2( כל הפעולות המבצעיות שעשה מנהל לשכת ההוצאה 
הועבר  שביצוען  או  לעשותן  אחר  על  שהטיל  או  לפועל 

ללשכה אחרת; 

לפי  לפועל  ההוצאה  לרשם  המופנות  הבקשות  )3( כל 
הוראות החוק ותקנות אלה;

ההוצאה  מערכת  מנהל  עליו  שיורה  אחר  רישום  )4( כל 
לפועל "

ביטול תקנות 7 ו–8תקנות 7 ו–8 לתקנות העיקריות - בטלות 7 

החלפת תקנה 12במקום תקנה 12 לתקנות העיקריות יבוא: 8 

"אזהרה לחייב 
והמצאתה

)א( אזהרה תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת הראשונה, 12 
ותומצא לחייב בדרך שנקבעה בסעיף 7 לחוק; הוגשה בקשה 
לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1 לחוק, תהא 

האזהרה ערוכה לפי טופס 2א שבתוספת הראשונה  

)ב( ראה מנהל לשכת הוצאה לפועל שלא ניתן לכלול בטופס 
האזהרה נוסח של פסק דין, פסיקתה, הוראת תשלום, צו, שטר, 
משכון או שטר משכנתה )בתקנה זו - הפסק(, יעביר את טופס 
האזהרה שהפיק לזוכה, אשר יצרף לטופס העתק מאושר של 

הפסק ויחזירו ללשכה לשם ביצוע ההמצאה 

)ג( היה הזוכה מיוצג על ידי עורך דין, יעביר מנהל לשכת  
אם  המייצג,  הדין  לעורך  האזהרה  את  לפועל  ההוצאה 
 7 ביקש זאת, כדי להמציאה לחייב בדרך שנקבעה בסעיף 
בחוק בצירוף העתק מאושר של הפסק; תוקף תקנת משנה זו 
לשנתיים מיום תחילתן של תקנות ההוצאה לפועל )תיקון(, 

התשס"ט-42009 

)ד( אישור בדבר מסירת האזהרה או אזהרה שהוחזרה בידי 
הדואר מטעם כלשהו, יועבר -

קובץ התקנות 6782, י' בסיוון התשס"ט, 2009 6 2
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)1( לזוכה או לעורך דינו ויישמרו בידו לשם הצגתם 
לפי דרישה;

)2( ללשכה באמצעות תקשורת בין מחשבים 
הזוכה   וביקש  מזונות,  בתיק  לחייב  אזהרה  )ה( הומצאה 

 3 טופס  בצירוף  הבקשה  תישלח  בתיק,  החוב  קרן  הגדלת 
שבתוספת הראשונה אל החייב -

)1( התנגד החייב להגדלת קרן החוב בתוך 10 ימים  
והתגובה  הבקשה  יועברו  הבקשה,  המצאת  ממועד 

להחלטת רשם ההוצאה לפועל;
)2( לא התנגד החייב להגדלת קרן החוב במועד האמור, 
תוגדל קרן החוב לפי הבקשה; לא תישלח אזהרה נוספת 
לחייב, אלא אם כן הורה רשם ההוצאה לפועל אחרת, 

מטעמים מיוחדים שיירשמו 
)ו( הומצאה אזהרה לחייב וביקש הזוכה הגדלת קרן החוב  

החוב,  לגביית  שהוצאו  מהוצאות  נובעת  שאינה  בתיק, 
תשולם אגרה ותישלח אזהרה ביחס להגדלת קרן החוב בתיק; 
תקנת משנה זו לא תחול על תיקי מזונות ותיקי משכון או 

משכנתה 
)ז( נסגר תיק וביקש הזוכה פתיחתו מחדש תישלח לחייב  

הודעה על ידי הזוכה או בא כוחו בהמצאה מלאה אלא אם 
כן הורה רשם ההוצאה לפועל אחרת "

בתקנה 12א לתקנות העיקריות - 9 תיקון תקנה 12א

)1( אחרי תקנת משנה )א( יבוא:

")א1( חייב יתייצב לחקירת יכולת לפי סעיף 66ג)ב( בחוק, בלשכה שבה מתנהל 
התיק או בלשכה שליד בית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו ";

)2( בתקנת משנה )ב(, במקום "בתקנת משנה )א(" יבוא "בתקנות משנה )א( או )א1(" 
ובמקום "טופס 22 שבתוספת" יבוא "טופס 21 שבתוספת הראשונה" 

בתקנה 12ב לתקנות העיקריות - 10 תיקון תקנה 12ב

)1( בתקנת משנה )א(, אחרי "שהורה לחייב להמציא" יבוא "או שהומצאו לידיו לפי 
סעיף 7ב)א( בחוק";

)2( בתקנת משנה )ב(, בסופה יבוא "אם התקיימו התנאים הנדרשים לכך בחוק"  
תקנה 13 לתקנות העיקריות - בטלה 11 ביטול תקנה 13

בתקנה 14א לתקנות העיקריות, במקום "ייערכו לפי טפסים 22 ו–23 שבתוספת" יבוא 12 תיקון תקנה 14א
"ייערך לפי טופס 21 שבתוספת הראשונה" 

בתקנה 14ב לתקנות העיקריות, במקום "החוק הפסוק" יבוא "החוב הפסוק" ובמקום 13 תיקון תקנה 14ב
"100" יבוא "150" 

בתקנה 15 לתקנות העיקריות - 14 תיקון תקנה 15

בתקנת משנה )א(, במקום "המבצעת את פסק הדין" יבוא "שבה מתנהל התיק"; )1(

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:)2(

")א1( לא יתקבלו בקשות זוכה לסגירת התיק, להקטנת החוב או לביטול הליכים 
זו, יוגשו לפקיד  שנשלחו בדואר או בכל דרך אחרת; בקשות כאמור בפסקה 

בלשכה שבה מתנהל התיק  

קובץ התקנות 6782, י' בסיוון התשס"ט, 2009 6 2
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)א2( בקשות ללשכה יוגשו לפי טפסים 4 עד 4ו שבתוספת הראשונה, לפי העניין, 
ויצוין בהן קוד הסעד המבוקש כמפורט בכל טופס, לפי העניין, וכן תירשם תמצית 

הבקשה במקום המיועד לכך בטופס ";

)3( במקום תקנת משנה )ג( יבוא:

")ג( בבקשת חייב יפורטו נוסף על האמור בתקנת משנה )ב(, כתובת למשלוח 
דברי דואר, מענו המדויק האחרון, מספר המיקוד ואם טרם נקבע מספר מיקוד 
יצוין הדבר במפורש, וככל הניתן גם מספר טלפון לרבות מספר טלפון נייד; בקשה 

שאין מתקיימות בה הוראות תקנת משנה זו, לא תקובל בידי הלשכה ";

)4( אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:

")ה( בקשה שלפי תקנות אלה יש להגיש בצירוף תצהיר או בצירוף ערובה, ולא 
צורפו לה תצהיר או ערובה, לפי העניין, לא תקובל לרישום " 

בתקנה 15א)א( לתקנות העיקריות, אחרי "לשם המצאה לזוכה" יבוא "היו החייב או הצד 15 תיקון תקנה 15א
השלישי מיוצגים על ידי עורך דין, ימציאו עותק הבקשה לזוכה בתוך שלושה ימים;" 

החלפת תקנות 16 
ו–17

במקום תקנות 16 ו–17 לתקנות העיקריות יבוא:16 

החייב או הזוכה רשאים להגיש שאילתה, מבין השאילתות 16 "שאילתה
הקבועות אחרי טופס 20 שבתוספת הראשונה, בדרך שיורה 

מנהל מערכת ההוצאה לפועל 

)א( בקשת ביצוע ומצורפיה ייסרקו ויתויקו בתיק אלקטרוני 17 תיק אלקטרוני
זו - תיק  שיינתן לו המספר הסידורי של הבקשה )בתקנה 

אלקטרוני( 

)ב( כל בקשה, הליך או מסמך הנוגעים לתיק האלקטרוני 
ייסרקו, יתויקו בתיק ויקבלו מספר סידורי 

לתיק  תוקלד  הבקשה,  בתיק  שניתנה  החלטה  )ג( כל 
האלקטרוני 

כל  יירשמו  שבו  חשבון  דף  יכלול  האלקטרוני  )ד( התיק 
הסכומים הנזקפים לזכותו או לחובתו של החייב על חשבון 

החוב הפסוק, בציון האסמכתה לכך "

בתקנה 20 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "העברת פסק הדין להבהרה לא תעכב את 17 תיקון תקנה 20
ביצועו ככל שהוא ניתן לביצוע כולו או חלקו, בלא הבהרה "

בתקנה 22 לתקנות העיקריות -18 תיקון תקנה 22

בתקנה משנה )א(, בסופה יבוא "או שהזוכה היה פטור מצירוף האישור על פי )1(
תקנות אלה";

בתקנת משנה )ג(, אחרי "צו עיכוב יציאה" יבוא "מן הארץ";)2(

בתקנת משנה )ד(, בסופה יבוא "על הגבלה שהטיל הרשם על החייב לפי סעיף )3(
66 לחוק, על צו שניתן על חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ד לחוק או על צו 

שניתן לחייב באיחוד תיקים לפי סעיף 74ד לחוק ";

במקום תקנת משנה )ד1( יבוא:)4(

לשכת ")ד1( תעביר  הארץ,  מן  יציאה  עיכוב  צו  לפועל  ההוצאה  רשם  ביטל 
באמצעות  הגבולות  ביקורת  למשטרת  כך  על  הודעה  לפועל  ההוצאה 

תקשורת בין מחשבים " 

)א2( בקשות ללשכה יוגשו לפי טפסים 4 עד 4ו שבתוספת הראשונה, לפי העניין, 
ויצוין בהן קוד הסעד המבוקש כמפורט בכל טופס, לפי העניין, וכן תירשם תמצית 

הבקשה במקום המיועד לכך בטופס ";

)3( במקום תקנת משנה )ג( יבוא:

")ג( בבקשת חייב יפורטו, נוסף על האמור בתקנת משנה )ב(, כתובת למשלוח 
דברי דואר, מענו המדויק האחרון, מספר המיקוד ואם טרם נקבע מספר מיקוד 
יצוין הדבר במפורש, וככל הניתן גם מספר טלפון לרבות מספר טלפון נייד; בקשה 

שאין מתקיימות בה הוראות תקנת משנה זו, לא תקובל בידי הלשכה ";

)4( אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:

")ה( בקשה שלפי תקנות אלה יש להגיש בצירוף תצהיר או בצירוף ערובה, ולא 
צורפו לה תצהיר או ערובה, לפי העניין, לא תקובל לרישום " 

בתקנה 15א)א( לתקנות העיקריות, אחרי "לשם המצאה לזוכה" יבוא "היו החייב או הצד 15 
השלישי מיוצגים על ידי עורך דין, ימציאו עותק הבקשה לזוכה בתוך שלושה ימים;" 

תיקון תקנה 15א

החלפת תקנות 16 במקום תקנות 16 ו–17 לתקנות העיקריות יבוא:16 
ו–17

החייב או הזוכה רשאים להגיש שאילתה, מבין השאילתות 16 "שאילתה
הקבועות אחרי טופס 20 שבתוספת הראשונה, בדרך שיורה 

מנהל מערכת ההוצאה לפועל 

)א( בקשת ביצוע ומצורפיה ייסרקו ויתויקו בתיק אלקטרוני 17 תיק אלקטרוני
זו - תיק  שיינתן לו המספר הסידורי של הבקשה )בתקנה 

אלקטרוני( 

)ב( כל בקשה, הליך או מסמך הנוגעים לתיק האלקטרוני 
ייסרקו, יתויקו בתיק ויקבלו מספר סידורי 

לתיק  תוקלד  הבקשה,  בתיק  שניתנה  החלטה  )ג( כל 
האלקטרוני 

כל  יירשמו  שבו  חשבון  דף  יכלול  האלקטרוני  )ד( התיק 
הסכומים הנזקפים לזכותו או לחובתו של החייב על חשבון 

החוב הפסוק, בציון האסמכתה לכך "

בתקנה 20 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "העברת פסק הדין להבהרה לא תעכב את 17 
ביצועו ככל שהוא ניתן לביצוע כולו או חלקו, בלא הבהרה "

תיקון תקנה 20

תיקון תקנה 22בתקנה 22 לתקנות העיקריות -18 

בתקנה משנה )א(, בסופה יבוא "או שהזוכה היה פטור מצירוף האישור על פי )1(
תקנות אלה";

בתקנת משנה )ג(, אחרי "צו עיכוב יציאה" יבוא "מן הארץ";)2(

בתקנת משנה )ד(, בסופה יבוא "על הגבלה שהטיל הרשם על החייב לפי סעיף )3(
66 לחוק, על צו שניתן על חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ד לחוק או על צו 

שניתן לחייב באיחוד תיקים לפי סעיף 74ד לחוק ";

במקום תקנת משנה )ד1( יבוא:)4(

לשכת ")ד1( תעביר  הארץ,  מן  יציאה  עיכוב  צו  לפועל  ההוצאה  רשם  ביטל 
באמצעות  הגבולות  ביקורת  למשטרת  כך  על  הודעה  לפועל  ההוצאה 

תקשורת בין מחשבים " 
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בתקנה 23 לתקנות העיקריות -19 תיקון תקנה 23

תקנת משנה )א( - תימחק;)1(

בתקנת משנה )ב(, אחרי "פקיד בית המשפט" יבוא "או עובד מערכת ההוצאה )2(
לפועל" 

בתקנה 24)ג( לתקנות העיקריות, במקום "בלשכה שבה מופעלת מערכת מיכון, כאמור 20 תיקון תקנה 24
בתקנה 5)ג(, רשאי מנהל בתי המשפט" יבוא "בלשכה ממוכנת רשאי מנהל מערכת 
ההוצאה לפועל", במקום "לפי סעיף 43 לחוק" יבוא "לפי החוק" ואחרי "התשכ"ה-1965" 

יבוא "או פרטי הזיהוי של החייב כפי שהם מופיעים בתיק" 

אחרי תקנה 27 לתקנות העיקריות יבוא:21 הוספת תקנה 27א

"הגשת בקשה לפי 
סעיפים 19, 25, 48, 

או 58 לחוק ודיון בה

הגשת בקשה לפי סעיפים 19, 25, 48 או 58 לחוק, ודיון בה 27א 
יהיו בדרך הקבועה בפרק כ' לתקנות סדר הדין, בשינויים 
המחויבים, ואולם רשם ההוצאה לפועל רשאי לסטות מסדרי 
צודקת  להכרעה  יועיל  הדבר  כי  מצא  אם  האמורים  הדין 
ויעילה בהליך, וכן רשאי הוא לדחות את הבקשה בלי שקיים 

דיון "

בתקנה 28 לתקנות העיקריות - 22 תיקון תקנה 28

)ב(, במקום "לפי הודעה בכתב, שבה" יבוא "לפי בקשה בכתב,  )1( בתקנת משנה 
שתוגש להחלטת רשם ההוצאה לפועל, ובה";

)2( תקנת משנה )ד( - תימחק  

אחרי תקנה 28א לתקנות העיקריות יבוא:23 הוספת תקנה 28ב

 "הגשת כמה
תביעות על סכום 

קצוב

כמה 28ב  אחד  חייב  נגד  לפועל  להוציא  המבקש  )א( זוכה 
תביעות על סכום קצוב, יגישן לביצוע, ככל הניתן, במסגרת 

בקשת ביצוע אחת 

לביצוע,  הגיש  הזוכה  כי  לפועל  ההוצאה  רשם  )ב( ראה 
בתיקים נפרדים, כמה תביעות על סכום קצוב נגד חייב אחד, 
רשאי הוא להורות, מיוזמתו או על פי בקשת החייב, כי שכר 
טרחתו של בא כוח הזוכה, בכל התיקים, לא יעלה על שכר 
הטרחה שהיה מגיע לו אילו הגיש את כל התביעות לסכום 

קצוב לביצוע בתיק אחד "

בתקנה 33)א( לתקנות העיקריות, הסיפה המתחילה ב"הערה בדבר האיחוד" - תימחק  24 תיקון תקנה 33 

בתקנה 37ג לתקנות העיקריות -25 תיקון תקנה 37ג

במקום כותרת השוליים יבוא "הטלת תפקיד על פקיד של בית משפט או של )1(
מערכת ההוצאה לפועל";

ההוצאה )2( מערכת  "או  יבוא  המשפט"  בית  "מפקידי  אחרי  )א(,  משנה  בתקנת 
לפועל";

ההוצאה )3( מערכת  "או  יבוא  המשפט"  בית  "פקיד  אחרי  )ב(,  משנה  בתקנת 
לפועל" 

בתקנה 37ו לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "ויימנע מביצוע כל פעולה הקשורה לאישור 26 תיקון תקנה 37ו
שהותלה או פקע לרבות פעולות שאושרו לפני התליית האישור או פקיעתו" 

תקנה 37ח לתקנות העיקריות - בטלה 27 ביטול תקנה 37ח
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בתקנה 37י לתקנות העיקריות, במקום "הנהלת בתי המשפט" יבוא "מערכת ההוצאה 28 תיקון תקנה 37י
לפועל" 

יבוא 29 תיקון תקנה 37יד הציבור"  לעיון  פתוחה  תהיה  "אשר  במקום  העיקריות,  לתקנות  37יד  בתקנה 
באתר  ותפורסם  לפועל  ההוצאה  בלשכות  הציבור  לעיון  פתוחה  תהיה  "הרשימה 

האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל" 

בתקנה 40 לתקנות העיקריות - 30 תיקון תקנה 40

בתקנת משנה )ג(, המילים "ויחתימם בחותמת שעווה" - יימחקו;)1(

תקנת משנה )ד( - בטלה;)2(

בתקנת משנה )ה(, במקום "ידווח על כך, בלא דיחוי, לראש ההוצאה לפועל" יבוא )3(
"יציין זאת בדוח הביצוע" 

במקום תקנה 41 לתקנות העיקריות יבוא: 31 החלפת תקנה 41

"עיקול מזומנים, 
שטרות ותכשיטים

)א( היו המעוקלים מזומנים, ירשום מבצע העיקול את דבר 41 
העיקול בדוח הביצוע, לרבות את סכום המזומנים שעוקל 
ויפקידם בקופת ההוצאה לפועל לזכות תיק ההוצאה לפועל, 

בתוך 24 שעות ממועד ביצוע העיקול  

בדוח  העיקול  מבצע  יציין  שטרות,  המעוקלים  )ב( היו 
הביצוע את סוגם, מספרם הסידורי או שם החותם והערך 
הנקוב בהם, ויפקידם בבנק או במקום בטוח אחר שקבע לכך 
רשם ההוצאה לפועל, בתוך 24 שעות ממועד ביצוע העיקול 

או במועד שנקבע בהחלטת רשם 

)ג( היו המעוקלים תכשיטים, יציין מבצע העיקול בדוח 
הביצוע את תיאורם המלא, ויפקידם בכספת שבלשכה או 
במקום בטוח אחר שהורה עליו רשם ההוצאה לפועל, בתוך 
24 שעות ממועד ביצוע העיקול או במועד שנקבע בהחלטת 

הרשם "

בתקנה 42 לתקנות העיקריות - 32 תיקון תקנה 42

בכותרת השוליים, במקום "נכסים" יבוא "מיטלטלין";)1(

במקום "המעוקלים" יבוא "המיטלטלין שמבקשים את עיקולם" )2(

בתקנה 43 לתקנות העיקריות - 33 תיקון תקנה 43

בכותרת השוליים, במקום "נכסים" יבוא "מיטלטלין";)1(

בתקנת משנה )א(, במקום "נכס שהעברתו" יבוא "מיטלטלין שהעברתם" ובמקום )2(
"רישום הנכס" יבוא "רישום המיטלטלין";

בתקנת משנה )ב(, במקום "מטלטלים" יבוא "מיטלטלין"  )3(

בתקנה 44 לתקנות העיקריות, במקום "מטלטלים" יבוא "מיטלטלין" והמילים "בהסכמת 34 תיקון תקנה 44
הזוכה או" - יימחקו 

בתקנה 44א לתקנות העיקריות - 35 תיקון תקנה 44א

)א(, במקום "יומצא" יבוא "ימציא החייב, בתוך שלושה ימים )1( בתקנת משנה 
ממועד הגשת הבקשה,"; 

בתקנת משנה )ב(, המילים "בעל פה" - יימחקו  )2(

בתקנה 37י לתקנות העיקריות, במקום "הנהלת בתי המשפט" יבוא "מערכת ההוצאה 28 
לפועל" 

תיקון תקנה 37י

יבוא 29  הציבור"  לעיון  פתוחה  תהיה  "אשר  במקום  העיקריות,  לתקנות  37יד  בתקנה 
באתר  ותפורסם  לפועל  ההוצאה  בלשכות  הציבור  לעיון  פתוחה  תהיה  "הרשימה 

האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל" 

תיקון תקנה 37יד

תיקון תקנה 40בתקנה 40 לתקנות העיקריות - 30 

בתקנת משנה )ג(, המילים "ויחתימם בחותמת שעווה" - יימחקו;)1(

תקנת משנה )ד( - בטלה;)2(

בתקנת משנה )ה(, במקום "ידווח על כך, בלא דיחוי, לראש ההוצאה לפועל" יבוא )3(
"יציין זאת בדוח הביצוע" 

החלפת תקנה 41במקום תקנה 41 לתקנות העיקריות יבוא: 31 

"עיקול מזומנים, 
שטרות ותכשיטים

)א( היו המעוקלים מזומנים, ירשום מבצע העיקול את דבר 41 
העיקול בדוח הביצוע, לרבות את סכום המזומנים שעוקל 
ויפקידם בקופת ההוצאה לפועל לזכות תיק ההוצאה לפועל, 

בתוך 24 שעות ממועד ביצוע העיקול  

בדוח  העיקול  מבצע  יציין  שטרות,  המעוקלים  )ב( היו 
הביצוע את סוגם, מספרם הסידורי או שם החותם והערך 
הנקוב בהם, ויפקידם בבנק או במקום בטוח אחר שקבע לכך 
רשם ההוצאה לפועל, בתוך 24 שעות ממועד ביצוע העיקול 

או במועד שנקבע בהחלטת רשם 

)ג( היו המעוקלים תכשיטים, יציין מבצע העיקול בדוח 
הביצוע את תיאורם המלא, ויפקידם בכספת שבלשכה או 
במקום בטוח אחר שהורה עליו רשם ההוצאה לפועל, בתוך 
24 שעות ממועד ביצוע העיקול או במועד שנקבע בהחלטת 

הרשם "

תיקון תקנה 42בתקנה 42 לתקנות העיקריות - 32 

בכותרת השוליים, במקום "נכסים" יבוא "מיטלטלין";)1(

במקום "המעוקלים" יבוא "המיטלטלין שמבקשים את עיקולם" )2(

תיקון תקנה 43בתקנה 43 לתקנות העיקריות - 33 

בכותרת השוליים, במקום "נכסים" יבוא "מיטלטלין";)1(

בתקנת משנה )א(, במקום "נכס שהעברתו" יבוא "מיטלטלין שהעברתם" ובמקום )2(
"רישום הנכס" יבוא "רישום המיטלטלין";

בתקנת משנה )ב(, במקום "מטלטלים" יבוא "מיטלטלין"  )3(

בתקנה 44 לתקנות העיקריות, במקום "מטלטלים" יבוא "מיטלטלין" והמילים "בהסכמת 34 
הזוכה או" - יימחקו 

תיקון תקנה 44

תיקון תקנה 44אבתקנה 44א לתקנות העיקריות - 35 

)א(, במקום "יומצא" יבוא "ימציא החייב, בתוך שלושה ימים )1( בתקנת משנה 
ממועד הגשת הבקשה,"; 

בתקנת משנה )ב(, המילים "בעל פה" - יימחקו  )2(
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בתקנה 45)ב( לתקנות העיקריות, במקום "להטביע חותמת שעווה על המנעול או על 36 תיקון תקנה 45
מקום הפתיחה" יבוא "לנעול את המקום באמצעי נעילה מתאים" 

בתקנה 46 לתקנות העיקריות -37 תיקון תקנה 46

בתקנת משנה )א(, במקום "יערוך דין וחשבון על הטלת העיקול, יפרט בו" יבוא )1(
"יפרט בדוח העיקול" ובמקום "אם הדבר ניתן לברר" יבוא "אם ניתן לאמוד אותו" 

ובמקום "על דין וחשבון" יבוא "על דוח";

בתקנות משנה )ב( ו–)ג( כל מקום שנאמר "דין וחשבון" יבוא במקומו "דוח" )2(

במקום תקנה 52 לתקנות העיקריות יבוא:38 החלפת תקנה 52

"מכירת מיטלטלין 
המעוקלים בעיקול 

זמני

)א( היו המיטלטלין מעוקלים בעיקול זמני שניתן לטובת 52 
381 ו–382 לתקנות  תובע שזכה בתביעתו, כאמור בתקנות 
סדר הדין האזרחי, לא יוצאו המיטלטלין למכירה אלא לאחר 

שהומצאה אזהרה לחייב וחלף המועד הנקוב בה 

)ב( לעניין תקנה זו, דין מכירת מיטלטלין המעוקלים בעיקול 
זמני שאישר בית המשפט, כדין מיטלטלין המוצאים למכירה 

בהליך מימוש משכון "

בתקנה 55)ו( לתקנות העיקריות, אחרי "עובד מערכת בתי המשפט" יבוא "ועובד מערכת 39 תיקון תקנה 55
ההוצאה לפועל" ואחרי "ובן משפחתו" יבוא "של כל אחד מהם"  

בתקנה 57 לתקנות העיקריות, המילים "לרבות ניירות ערך" - יימחקו 40 תיקון תקנה 57

כמועד 41 תיקון תקנה 61ה המיתקן  מנהל  שיקבע  "במועד  במקום  העיקריות,  לתקנות  61ה)ה(  בתקנה 
המכירה" יבוא "מנהל המיתקן, באישור יושב ראש ועדת המכירות, יקבע את מועד 

המכירה; במועד זה" 

במקום תקנה 61ז לתקנות העיקריות יבוא:42  החלפת תקנה 61ז

 "מיטלטלין בעלי
ערך נמוך

עוקלו מיטלטלין שמחמת ערכם הנמוך אין במכירתם כדי 61ז 
לכסות את הוצאות האחסון והמכירה, רשאית ועדת המכירות 
החזרתם  לרבות  לה,  שתיראה  דרך  בכל  במיטלטלין  לנהוג 

לחייב "

בתקנה 62 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )ג( - בטלה 43 תיקון תקנה 62

בתקנה 72)א( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "הודעה כאמור יכול שתישלח בכל דרך, 44 תיקון תקנה 72
לרבות באמצעות תקשורת בין מחשבים "

אחרי תקנה 72א לתקנות העיקריות יבוא:45 הוספת תקנה 72ב

"הודעה לצד שלישי 
שהוא חברה מנהלת

בחוק 72ב  כהגדרתה  מנהלת,  חברה  השלישי  הצד  )א( היה 
הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-2005 5 
ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל את צו העיקול לחברה 
המנהלת או לגוף המתפעל, כהגדרתו בסעיף 45ב לחוק, ובלבד 
שהחברה המנהלת הודיעה למנהל מערכת ההוצאה לפועל 

כי ניתן להמציא צו כאמור לגוף המתפעל  

תקנת של  בסיפה  כאמור  מנהלת  חברה   )ב( הודיעה 
משנה )א(, יחול צו העיקול על נכסי החייב הנמצאים בניהולה 
של החברה המנהלת, במועד שהגיעה בו ההודעה על צו 

ס"ח התשס"ה, עמ' 889   5
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העיקול מהגוף המתפעל למען הרשום של החברה המנהלת 
או בתום שלושה ימי עסקים מיום המצאת צו העיקול לגוף 

המתפעל, לפי המוקדם 

)ג( הומצא צו העיקול למען הרשום של החברה המנהלת, 
יחול הצו על נכסי החייב הנמצאים בקופות הגמל שבניהולה, 

במועד שהומצא לה הצו " 

בתקנה 73 לתקנות העיקריות - 46 תיקון תקנה 73

בתקנת משנה )א(, במקום "44" יבוא "44, 45ג";)1(

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:)2(

")ג( נשלחה הודעת העיקול בדרך ממוכנת, יראו כאילו נשלחו טפסים 14 או 15 
לתוספת הראשונה, לפי העניין, ותוכנם יחול על צד שלישי " 

בתקנה 81)ג( לתקנות העיקריות, המילים "לכונס הנכסים הרשמי" - יימחקו 47 תיקון תקנה 81

בתקנה 84 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע כי מי 48 תיקון תקנה 84
שהתמנה לכונס נכסים ימציא את ההודעה על מינויו למי שמנהל את הרישום " 

בתקנה 90)ג( לתקנות העיקריות, המילים "לכונס הנכסים הרשמי" - יימחקו  49 תיקון תקנה 90

בתקנה 99 לתקנות העיקריות - 50 תיקון תקנה 99

בתקנת משנה )א(, במקום "טופס 4" יבוא "טופס 1ג";)1(

בתקנת משנה )ב()4(, המילים "במזכירות בית המשפט או" - יימחקו;)2(

בתקנת משנה )ג(, הרישה עד "שבו הופקד ייפוי הכוח" - תימחק )3(

בתקנה 100)א( לתקנות העיקריות, במקום הקטע המתחיל "לאזהרה יצורפו" עד "נכללו" 51 תיקון תקנה 100
יבוא "באזהרה ייכללו" 

במקום תקנה 105 לתקנות העיקריות יבוא: 52 החלפת תקנה 105

בתכוף לאחר הגשת הבקשה לביצועו של השטר, ימציא מנהל 105 "אזהרה
לשכת ההוצאה לפועל לחייב אזהרה לפי סעיף 7 לחוק, ערוכה 
פרטים  יפורטו  באזהרה  הראשונה;  שבתוספת   2 טופס  לפי 

מלאים של השטר "

בתקנה 106 לתקנות העיקריות - 53 תיקון תקנה 106

בתקנת משנה )ב()5(, במקום "במזכירות בית המשפט או בלשכה" יבוא "בלשכה";)1(

בתקנת משנה )ג(, הרישה עד "שבו הופקד ייפוי הכוח " - תימחק )2(

בתקנה 107 לתקנות העיקריות - 54 תיקון תקנה 107

בתקנת משנה )א(, במקום "בפריט 3)1(" יבוא "בפריט )א()6("; )1(

בתקנת משנה )ב(, במקום "בתקנה 5 לתקנות בית משפט )אגרות(, התשמ"ח-1987" )2(
יבוא "בתקנה 4 לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז-2007 6" 

בתקנה 108 לתקנות העיקריות - 55 תיקון תקנה 108

בתקנת משנה )ד(, במקום "תמשיך לשכת ההוצאה לפועל" יבוא "ימציא הזוכה )1(
את ההחלטה או פסק הדין, לפי העניין, בתוך 14 ימים מיום נתינתם, ללשכת 

ההוצאה לפועל, והיא תמשיך";

ק"ת התשס"ז, עמ' 720   6

העיקול מהגוף המתפעל למען הרשום של החברה המנהלת 
או בתום שלושה ימי עסקים מיום המצאת צו העיקול לגוף 

המתפעל, לפי המוקדם 

)ג( הומצא צו העיקול למען הרשום של החברה המנהלת, 
יחול הצו על נכסי החייב הנמצאים בקופות הגמל שבניהולה, 

במועד שהומצא לה הצו " 

תיקון תקנה 73בתקנה 73 לתקנות העיקריות - 46 

בתקנת משנה )א(, במקום "44" יבוא "44, 45ג";)1(

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:)2(

")ג( נשלחה הודעת העיקול בדרך ממוכנת, יראו כאילו נשלחו טפסים 14 או 15 
לתוספת הראשונה, לפי העניין, ותוכנם יחול על צד שלישי " 

תיקון תקנה 81בתקנה 81)ג( לתקנות העיקריות, המילים "לכונס הנכסים הרשמי" - יימחקו 47 

בתקנה 84 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע כי מי 48 
שהתמנה לכונס נכסים ימציא את ההודעה על מינויו למי שמנהל את הרישום " 

תיקון תקנה 84

תיקון תקנה 90בתקנה 90)ג( לתקנות העיקריות, המילים "לכונס הנכסים הרשמי" - יימחקו  49 

תיקון תקנה 99בתקנה 99 לתקנות העיקריות - 50 

בתקנת משנה )א(, במקום "טופס 4" יבוא "טופס 1ג";)1(

בתקנת משנה )ב()4(, המילים "במזכירות בית המשפט או" - יימחקו;)2(

בתקנת משנה )ג(, הרישה עד "שבו הופקד ייפוי הכוח" - תימחק )3(

בתקנה 100)א( לתקנות העיקריות, במקום הקטע המתחיל "לאזהרה יצורפו" עד "נכללו" 51 
יבוא "באזהרה ייכללו" 

תיקון תקנה 100

החלפת תקנה 105במקום תקנה 105 לתקנות העיקריות יבוא: 52 

בתכוף לאחר הגשת הבקשה לביצועו של השטר, ימציא מנהל 105 "אזהרה
לשכת ההוצאה לפועל לחייב אזהרה לפי סעיף 7 לחוק, ערוכה 
פרטים  יפורטו  באזהרה  הראשונה;  שבתוספת   2 טופס  לפי 

מלאים של השטר "

תיקון תקנה 106בתקנה 106 לתקנות העיקריות - 53 

בתקנת משנה )ב()5(, במקום "במזכירות בית המשפט או בלשכה" יבוא "בלשכה";)1(

בתקנת משנה )ג(, הרישה עד "שבו הופקד ייפוי הכוח " - תימחק )2(

תיקון תקנה 107בתקנה 107 לתקנות העיקריות - 54 

בתקנת משנה )א(, במקום "בפריט 3)1(" יבוא "בפריט )א()6("; )1(

בתקנת משנה )ב(, במקום "בתקנה 5 לתקנות בית משפט )אגרות(, התשמ"ח-1987" )2(
יבוא "בתקנה 4 לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז-2007 6" 

תיקון תקנה 108בתקנה 108 לתקנות העיקריות - 55 

בתקנת משנה )ד(, במקום "תמשיך לשכת ההוצאה לפועל" יבוא "ימציא הזוכה )1(
את ההחלטה או פסק הדין, לפי העניין, בתוך 14 ימים מיום נתינתם, ללשכת 

ההוצאה לפועל, והיא תמשיך";
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אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:)2(

")ה( התקבלה ההתנגדות או ניתן פסק דין לטובת החייב, יודיע החייב על כך 
ללשכת ההוצאה לפועל בתוך 14 ימים " 

בתקנה 109 לתקנות העיקריות - 56 תיקון תקנה 109

בתקנת משנה )א(, במקום "בדרך המרצה בצירוף" יבוא "בכתב בצירוף תצהיר )1(
ובצירוף" ובמקום "יעביר" יבוא "ייתן הוראות ביחס לחיוב בריבית לפי סעיף 

81א3 לחוק, ויעביר";

בתקנת משנה )ב(, בסופה יבוא "וכן רשאי הוא ליתן הוראות ביחס לחיוב בריבית )2(
לפי סעיף 81א3 לחוק"  

בתקנה 109א לתקנות העיקריות, במקום "בנוסח ההתראה שבתוספת" יבוא "בנוסח 57 תיקון תקנה 109א
ההתראה שבטופס 19א שבתוספת הראשונה" 

בתקנה 109ד)5( לתקנות העיקריות, המילים "בבית המשפט או" ו"בית המשפט או" 58 תיקון תקנה 109ד
- יימחקו 

בתקנה 109ו לתקנות העיקריות -59 תיקון תקנה 109ו

שבתוספת  2א  "טופס  יבוא  שבתוספת"  19ב  "טופס  במקום  )א(,  משנה  )1( בתקנת 
הראשונה;

)2( בתקנת משנה )ב(, הסיפה המתחילה במילים "הוראות תקנה 24א" - תימחק 

בתקנה 109ח)ב()4( לתקנות העיקריות, המילים "בבית המשפט או", "בית המשפט או" 60 תיקון תקנה 109ח
ו"לפי העניין" - יימחקו 

109ט)ג( לתקנות העיקריות, במקום "תמשיך לשכת ההוצאה לפועל" יבוא 61  תיקון תקנה 109ט בתקנה 
"ימציא הזוכה את ההחלטה או את פסק הדין, לפי העניין, ללשכת ההוצאה לפועל 

בתוך 7 ימים מיום נתינתם, ולשכת ההוצאה לפועל תמשיך" 

בתקנה 109י לתקנות העיקריות - 62 תיקון תקנה 109י

בתקנת משנה )א(, במקום "תוגש בדרך המרצה" יבוא "תוגש בכתב בצירוף תצהיר";)1(

בתקנת משנה )ב(, במקום "להארכת המועד" יבוא "להארכת המועד; החייב יודיע )2(
בכתב, בהקדם האפשרי, ללשכת ההוצאה לפועל על החלטת בית המשפט בדבר 

עיכוב ההליכים" 

בתקנה 109יא לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )א( יבוא: 63 תיקון תקנה 109יא

")א( לא יינקטו הליכים לביצוע תביעה על סכום קצוב, לרבות המצאת אזהרה, אלא 
באחד מאלה: 

)1( המבקש המציא לתיק אישור בדבר פרטי החייב ביחס לנתבע; 

)2( המוציא לפועל אישר לנקוט הליכים, לאחר שמצא אחד מאלה: 

)א( כי פרטי החייב הטעונים אימות תואמים את הפרטים הרשומים לגביו 
במרשם האוכלוסין או אם תוקנו בהתאם לתקנה 10)ו(; 

)ב( כי המדובר בחייב יחיד שאין חובה על פי דין לרשום את פרטיו במרשם "

בתקנה 114 לתקנות העיקריות - 64 תיקון תקנה 114

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:)1(

")א1( לא יבוצע צו הבאה אלא לאחר שנשלחה לחייב בדואר התראה לפי טופס 
22 שבתוספת הראשונה וחלפו 14 ימים מיום ההמצאה "
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החלפת תקנה 114א 
והוספת תקנה 114ב

במקום תקנה 114א לתקנות העיקריות יבוא:65 

29 114א "צו מאסר טופס  לפי  תיערך  לחוק  70)ה(  סעיף  לפי  )א( התראה 
שבתוספת הראשונה  

29א  טופס  לפי  תיערך  לחוק  74)ג(  סעיף  לפי  )ב( התראה 
שבתוספת הראשונה  

צו מאסר לא יבוצע נגד חייב אשר סכום החוב שבגינו הוצא 114ב ביטול צו מאסר
צו המאסר, שולם לזוכה על ידי החייב שנגדו הוצא צו מאסר, 
בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של עיקול; כמו כן לא יבוצע 
צו מאסר נגד חייב, אם הזוכה הקטין את קרן החוב בתיק 
בגין תשלום מהחייב שנגדו הוצא צו מאסר בתוך התקופה 

האמורה בצו בסכום החוב שבגינו הוצא צו המאסר "

אחרי תקנה 117 לתקנות העיקריות יבוא:66 הוספת תקנה 117א

שולם החוב בתיק ונותרה יתרה לתשלום של פחות מ–50 117א "סגירת תיק
שקלים חדשים, ייסגר התיק "

בתקנה 119 לתקנות העיקריות -67 תיקון תקנה 119

בתקנת משנה )ב(, במקום "15 יום" יבוא "עשרים ימים";)1(

בתקנת משנה )ד(, במקום "מחוזי" יבוא "שלום";)2(

בתקנת משנה )ה(, המילים "בדרך המרצה" - יימחקו ובמקום "חמישה עשר" )3(
יבוא "עשרים" 

בתקנה 120 לתקנות העיקריות - 68 תיקון תקנה 120

בתקנת משנה )ב(, במקום "חמישה עשר" יבוא "עשרים";)1(

בתקנת משנה )ב1(, אחרי "יוגש לבית המשפט לענייני משפחה" יבוא "שנתן את )2(
פסק הדין שהוגש לביצוע, ואם פסק הדין המבוצע ניתן שלא על ידי בית המשפט 

לענייני משפחה, יוגש ערעור לבית המשפט לענייני משפחה";

בתקנת משנה )ג(, המילים "ויתברר בדרך המרצה" - יימחקו )3(

תקנה 123 לתקנות העיקריות - בטלה 69 ביטול תקנה 123

ולצד 70 תיקון תקנה 124 לחייב  "לזוכה,  יבוא  ולחייב"  "לזוכה  במקום  העיקריות,  לתקנות   124 בתקנה 
שלישי" 

תקנה 125 לתקנות העיקריות - בטלה 71 ביטול תקנה 125

בתוספת לתקנות העיקריות, בכותרתה, במקום "תוספת" יבוא "תוספת ראשונה" ובה - 72 תיקון התוספת

נוסח ההתראה שלפני טופס 1 - יימחק;)1(

במקום טופס 2 יבוא: )2(

החלפת תקנה 114א במקום תקנה 114א לתקנות העיקריות יבוא:65 
והוספת תקנה 114ב

29 114א "צו מאסר טופס  לפי  תיערך  לחוק  70)ה(  סעיף  לפי  )א( התראה 
שבתוספת הראשונה  

29א  טופס  לפי  תיערך  לחוק  74)ג(  סעיף  לפי  )ב( התראה 
שבתוספת הראשונה  

צו מאסר לא יבוצע נגד חייב אשר סכום החוב שבגינו הוצא 114ב ביטול צו מאסר
צו המאסר, שולם לזוכה על ידי החייב שנגדו הוצא צו מאסר, 
בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של עיקול; כמו כן לא יבוצע 
צו מאסר נגד חייב, אם הזוכה הקטין את קרן החוב בתיק 
בגין תשלום מהחייב שנגדו הוצא צו מאסר בתוך התקופה 

האמורה בצו בסכום החוב שבגינו הוצא צו המאסר "

הוספת תקנה 117אאחרי תקנה 117 לתקנות העיקריות יבוא:66 

שולם החוב בתיק ונותרה יתרה לתשלום של פחות מ–50 117א "סגירת תיק
שקלים חדשים, ייסגר התיק "

תיקון תקנה 119בתקנה 119 לתקנות העיקריות -67 

בתקנת משנה )ב(, במקום "15 יום" יבוא "עשרים ימים";)1(

בתקנת משנה )ד(, במקום "מחוזי" יבוא "שלום";)2(

בתקנת משנה )ה(, המילים "בדרך המרצה" - יימחקו ובמקום "חמישה עשר" )3(
יבוא "עשרים" 

תיקון תקנה 120בתקנה 120 לתקנות העיקריות - 68 

בתקנת משנה )ב(, במקום "חמישה עשר" יבוא "עשרים";)1(

בתקנת משנה )ב1(, אחרי "יוגש לבית המשפט לענייני משפחה" יבוא "שנתן את )2(
פסק הדין שהוגש לביצוע, ואם פסק הדין המבוצע ניתן שלא על ידי בית המשפט 

לענייני משפחה, יוגש ערעור לבית המשפט לענייני משפחה";

בתקנת משנה )ג(, המילים "ויתברר בדרך המרצה" - יימחקו )3(

ביטול תקנה 123תקנה 123 לתקנות העיקריות - בטלה 69 

ולצד 70  לחייב  "לזוכה,  יבוא  ולחייב"  "לזוכה  במקום  העיקריות,  לתקנות   124 בתקנה 
שלישי" 

תיקון תקנה 124

ביטול תקנה 125תקנה 125 לתקנות העיקריות - בטלה 71 

תיקון התוספתבתוספת לתקנות העיקריות, בכותרתה, במקום "תוספת" יבוא "תוספת ראשונה" ובה - 72 

נוסח ההתראה שלפני טופס 1 - יימחק;)1(

במקום טופס 2 יבוא: )2(
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לכבוד

דוור! החזר אישור זה ללשכת ההוצאה לפועל ב:

בא כוח

תיק:

מס' זהות:

תיק:

חייב:

הליך:

ת"ד עו"ד בהוצל"פ:

תלוש לאורך הקו והחזר חלק זה לעובד הדואר.

מדינת ישראל - מערכות ההוצאה לפועל

צו חיוב בתשלומים

אזהרה הודעת זיכוימערכות ההוצאה לפועל

לשכת ההוצאה לפועל ב     - 

אל:

תיק הוצל"פ מס'                                          מסוג                                                 חייב מספר       נפתח נגדך ב-
ע"י הזוכה

המיוצג ע"י עו"ד                                                                                                                                            ת"ד בהוצל"פ
החוב ביום פתיחת התיק           ₪  שכר טרחת עורך-דין והוצאות                          ₪   
אגרת הוצאה לפועל בסך           ₪     הסכום הכולל לתשלום                          ₪ בתוספת: 

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

את/ה מוזהר/ת בזה כי תוך 20 ימים מקבלת אזהרה זו, עליך לשלם לזוכה את הסכום     .1
הנקוב בשובר התשלום בקופת לשכת ההוצל"פ בה מתנהל התיק או בבנק הדואר בלבד.  

אם אין ביכולתך לשלם את הסכום הנקוב בשובר, עליך לשלמו בתשלומים לפי צו החיוב  .2
בתשלומים המצ"ב.  

החיוב בצו  לך  שנקבעו  בתשלומים  או  הפסוק  החוב  בתשלום  לעמוד  ביכולתך  אין  אם   .3
נוחיותך,  לפי  לפועל  ההוצאה  מלשכות  באחת  להתייצב  עליך  בזה,  הרצוף  בתשלומים   
בימים א'-ה' בין השעות 13:30-08:30 בתוך 21 ימים מיום המצאת האזהרה - בפני רשם    

הוצאה לפועל לשם חקירת יכולתך לשלם את החוב.  

עליך לשלם את חובך לפי האמור באזהרה, סכום חובך הוא                                                                    ₪. תשלום מלוא החוב יעשה באמצעות שובר התשלום המצורף לאזהרה.  .1
בהתאם להוראות התשלום לפי ס' 69א', אם אינך יכול לשלם את מלוא החוב, עליך לשלם את חובך בתשלומים חודשיים צמודים, בגובה של                                                       ₪.    .2

      התשלום הראשון הינו לתשלום מיידי. לידיעתך, תשלום בבנק הדואר יזקף לתיק רק לאחר כ–5 ימי עבודה. בימים אלה יתווספו לחוב הפרשי הצמדה ו/או ריבית בהתאם לדין.
עליך לשלם את חובך בשיעורים שנקבעו לעיל בתוספת הפרשי הצמדה. אם לא תשלמו אפשר שינקטו נגדך הליכים שונים. תשלום חלק מהחוב על-פי צו זה אינו מונע מן הזוכה לפעול    

נגדך בהליכים המפורטים בחוק, דבר הכרוך בהוצאות שיגדילו את חובך בתיק.  
לשם ביצוע התשלומים עליך לפנות אל מרכז המידע על-פי הפרטים בצידה השני של האזהרה ולקבל שוברי תשלום על-פי צו החיוב.  

זו  בבואך לחקירת היכולת הבא עמך את המסמכים המפורטים בצידה השני של אזהרה 
בסעיף 6.

אם לא תשלם את החוב הפסוק או את התשלומים שהוטלו עליך ולא תתיצב 
יהיה לדרוש  וניתן  יראו אותך כחייב המשתמט מתשלום חובותיו  יכולת,  לחקירת 
מסירת מידע עליך ללא הסכמתך מרשימת גורמים, להטיל עליך הגבלות, או לנקוט 

הליכי הבאה ומאסר. הכל לפי חוק ההוצאה לפועל.
קרא בעיון את ההערות שבצידה השני של האזהרה.

נסגר התיק  כי  לוודא  דאג  התשלום  לאחר 

אזהרה
אזהרה (לפי סעיף 7(א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967)

מס' זיכוי

מס' זיכוי
שולם ע"י

המען

קוד מוטב

מס' חייב

מספר זהות

מיקוד

מס' תיק

שולם לזכות לשכת ההוצאה לפועל ב

מס' חשבון בבנק הדואר

מס' חשבון בבנק הדואר

מס' תיקמס' חייב

קבלה שמור על קבלה זו

הסכום לתשלום

הסכום לתשלום

חותמת הבנק
מסמך זה ישמש קבלה רק לאחר

הטבעת חותמת או הטבעת הקופה
הרושמת וחתימת הפקיד

חותמת הקופה
התשלום במזומן בלבד

₪

₪
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מדינת ישראל מערכות ההוצאה לפועל אישור מסירה

איגרת לחייב והערות הבהרה
איגרת זו מצורפת לאזהרה שהומצאה לך, בקשר לחוב כספי המגיע ממך (להלן: החוב). האיגרת מהווה חלק בלתי נפרד מהאזהרה. מודגש כי איגרת זו איננה ממצה את    .1

החובות המוטלים עליך לפי חוק ההוצאה לפועל, ונכללות בה הנחיות כלליות ובלתי ממצות לגבי פעילותך כחייב.
כתוצאה מפתיחת תיק ההוצאה לפועל עלול החוב לעלות בסכום ניכר. תשלום מיידי של החוב יקטין את התשלומים הנוספים שאתה עלול לשאת בהם, כגון: שכ"ט עו"ד    .2

(שני), הפרשי הצמדה וריבית והוצאות עיקולים. עליך לשלם את מלוא החוב הפסוק כאמור באזהרה או למלא אחר התשלומים שהוטלו עליך לפי הצו המצורף.
אם לא תמלא אחר האמור בסעיף 2, עליך להתייצב בתוך 21 ימים מיום שקבלת את האזהרה, בכל לשכת הוצאה לפועל לפי נוחיותך, בימים א'-ה' בין השעות 13:30-08:30,    .3

כדי להחקר על יכולתך הכספית לפרוע את החוב. במעמד החקירה יהיה עליך למלא שאלון ולחתום על כתב ויתור על סודיות.
אם הגשת בקשה במסגרת טענת "פרעתי" בתוך 21 ימים מיום המצאת האזהרה, אינך חייב להתייצב לחקירת יכולת. אם נדחתה בקשתך יהיה עליך להתייצב לחקירת    .4

יכולת תוך 21 ימים מיום שהבקשה נדחתה על-ידי רשם ההוצאה לפועל.
אין להתייצב לחקירת יכולת כאשר בקשת הביצוע מתייחסת: לפסקי דין למזונות, למימוש משכנתאות ומשכונים, לפסקי דין שאין בהם חיובים כספיים, לתיקים בהם    .5

החייבים הם תאגידים וכן אם הנך חייב מוגבל באמצעים ואוחדו תיקיך ואולם יש להתייצב לחקירת יכולת אם התיק הוא תיק מזונות שנפתח על-ידי המוסד לבטוח לאומי.
עם התייצבותך לחקירת יכולת עליך להביא איתך את המסמכים הבאים:   .6

תעודת זהות. א.  
צילום רשיונות כלי הרכב הנמצאים בשימושך או בבעלותך או בשימוש/בעלות בן/בת זוגך או ילדיך. ב.  

צילום של הודעת הארנונה המתייחסת לדירה בה אתה מתגורר. ג.  
צילומים של שלושת החשבונות האחרונים עבור חשמל, טלפון, טלפון סלולרי נייד. ד.  

שלושת תלושי המשכורות האחרונים שלך ושל בן/בת זוגך לשלושת החודשים האחרונים שלפני חקירת היכולת; צילום הדו"ח השנתי האחרון שהגשת למס הכנסה  ה.  
ושלושת הדו"חות האחרונים שהוגשו על-ידך לרשויות מע"מ.

אישורי בנק לגבי היתרות בכל החשבונות שבבעלותך, בין אם רשומים על שמך ובין על שמות אחרים כלשהם (כולל חשבונות משותפים שלך ושל אדם אחר). ו.  
אם לא תתייצב לחקירת יכולת או לא תציג את המסמכים, כאמור באיגרת זו, תהיה צפוי להבאה ובהתקיים התנאים הקבועים בחוק ההוצאה לפועל אף 

למאסר בשל בזיון ההוצאה לפועל.
הערות חשובות:

עמידתך בתשלומים בהתאם לצו החיוב בתשלומים אינה מונעת מהזוכה מלנקוט בהליכים נגד רכושך, עד לפירעונו המלא של החוב, אך היא תימנע את מאסרך.  .1
סכום החוב הנקוב באזהרה זו נכון ליום פתיחת התיק. לפיכך, גם אם שלמת את מלוא חובך עפ"י האזהרה, עליך לוודא, בלשכת הוצאה לפועל, כי תיק ההוצאה לפועל   .2

נסגר וכי לא נותרה יתרת חוב נוספת בתיק עקב הפרשי הצמדה וריבית.

הערות בדבר ביצוע שטרות
הערות אלה הן בנוסף להערות דלעיל ולא במקומן.

אם האזהרה מתייחסת לביצוע שטר, הנך רשאי להגיש התנגדות לביצוע שטר על-פי סעיף 81 א (ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.   .1
התנגדות זו עליך להגיש תוך 20 ימים מיום שהומצאה האזהרה, והיא תוגש ללשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע בצירוף תצהיר והמסמכים המפורטים בתקנה 106 לתקנות    .2

ההוצאה לפועל, תש"מ–1980.
ההתנגדות תפרט 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    .3

המתנגד או הערה שהוא יטען לעצמו ואת מענו להמצאת מסמכים. התנגדות שלא יצויין בה מספר הזהות של החייב לא תקובל.
להתנגדות יצורפו המסמכים המפורטים להלן: תצהיר לאימות העובדות הכלולות בהתנגדות, העתק או צלום מכל מסמך שעליו אתה מסתמך, העתקים או צלומים של כתב    .4

ההתנגדות ושל המצורפים אליו במספר מספיק להמצאה לכל המבקשים, העתק או צלום של הבקשה לביצוע שטר עם כל מצורפיה, כשהמתנגד מיוצג על-ידי עורך-דין, יצורף 
גם יפוי כח של עורך הדין או העתק ממנו אם היה יפוי כח כללי, זולת אם יפוי הכח הופקד במזכירות בית המשפט או בלשכת ההוצאה לפועל.

אם אין בידך איזה מן המסמכים תוכל לקבל העתקים בלשכת ההוצאה לפועל.   .5
אם אין בדעתך להתנגד לבקשת הביצוע, אך ברצונך לבקש הקטנת שיעור הפרשי ההצמדה, או להמירם בתוספת ריבית, זכותך לפנות בבקשה אל רשם ההוצאה לפועל בתוך 20    .6

ימים מיום המצאת האזהרה.

אם כתובתך תשתנה עליך להודיע על כך מיד ללשכת ההוצאה לפועל בה נפתח תיקך.
בהעדר הודעה על שינוי הכתובת ייחשב כל מכתב שישלח לכתובתך כאילו נמסר לך אישית על כל המשתמע מכך.
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הודעת זיכויאזהרה
שולם ע"י

המען

קוד מוטב

מס' חייב

מספר זהות

מיקוד

מס' תיק

שולם לזכות לשכת ההוצאה לפועל ב

מערכות ההוצאה לפועל
(1)

(2)

(3)

מס' זיכוי

מס' חשבון בבנק הדואר

הסכום לתשלום

חותמת הקופה
התשלום במזומן בלבד

שקלים חדשים

קבלה שמור על קבלה זו
מערכות ההוצאה לפועל

מס' תיק מס' חייב

מס' קבלה

מס' חשבון בבנק הדואר

שקלים
חדשים

הסכום ששולם
חותמת הבנק

מסמך זה ישמש קבלה רק לאחר
הטבעת חותמת או הטבעת הקופה

הרושמת וחתימת הפקיד

(1)

(2)

(3)

צו חיוב בתשלומים
סכום חובך הוא                                                         שקלים חדשים. תשלום מלוא החוב יעשה באמצעות שובר התשלום המצורף לאזהרה.  .1

בהתאם להוראות התשלום לפי ס' 69א', אם אינך יכול לשלם את מלוא החוב, עליך לשלם את חובך בתשלומים חודשיים צמודים, בגובה של                                            שקלים חדשים.   .2
התשלום הראשון הינו לתשלום מיידי. לידיעתך, תשלום בבנק הדואר יזקף לתיק רק לאחר כ–5 ימי עבודה. בימים אלה יתווספו לחוב הפרשי הצמדה ו/או ריבית בהתאם לדין.  

עליך לשלם את חובך בשיעורים שנקבעו לעיל בתוספת הפרשי הצמדה. אם לא תשלמו אפשר שינקטו נגדך הליכים שונים. תשלום חלק מהחוב על-פי צו זה אינו מונע מן התובע לפעול נגדך   
בהליכים המפורטים בחוק, דבר הכרוך בהוצאות שיגדילו את חובך בתיק.  

לשם ביצוע התשלומים עליך לפנות אל מרכז המידע על-פי הפרטים בצידה השני של האזהרה ולקבל שוברי תשלום על-פי צו החיוב.  

את/ה מוזהר/ת בזה כי תוך 30 ימים מקבלת אזהרה זו, עליך להגיש ללשכת ההוצאה לפועל התנגדות לבקשת הביצוע או לשלם לתובע את הסכום הנקוב בשובר התשלום, בקופת לשכת ההוצל"פ    .1
בה מתנהל התיק או בבנק הדואר בלבד.  

אם אין ביכולתך לשלם את הסכום הנקוב בשובר, עליך לשלמו בתשלומים לפי צו החיוב בתשלומים המצ"ב.  .2
אם אין לך עילה להתנגדות ואין ביכולתך לעמוד בתשלום החוב או בתשלומים שנקבעו לך בצו החיוב בתשלומים, עליך להתייצב, תוך 30 ימים מיום שהומצאה לך האזהרה, בפני רשם    .3

ההוצאה לפועל באחת מלשכות ההוצאה לפועל, לפי נוחיותך, בימים א'-ה' בין השעות 13:30-08:30, וזאת לשם חקירת יכולתך לשלם את החוב. בבואך לחקירת היכולת, הבא עמך את   
כל המסמכים המפורטים בצידה השני של אזהרה זו בסעיף 6.   

או  החוב  את  תשלם  ההתנגדות,  את  תגיש  לא  אם 
לחקירת  תתיצב  או  עליך  שהוטלו  התשלומים  את 
יכולת במועדים שנקבעו, יראו אותך כחייב המשתמט 
מתשלום חובותיו וניתן יהיה לדרוש מסירת מידע עליך 
ללא הסכמתך מרשימת גורמים, להטיל עליך הגבלות, 
או לנקוט הליכי הבאה ומאסר. הכל לפי חוק ההוצאה 

לפועל. 
קרא בעיון את ההערות שבצידה השני של האזהרה.

אזהרה
אזהרה (לפי סעיף 81א1(ה) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967)

תיק הוצאה לפועל מס'                                                        מסוג                                              בו אתה מופיע נתבע מספר                              נפתח נגדך ב-

ע"י התובע

המיוצג ע"י עו"ד 

שכתובתו                                                                                                                                                                                                  ת"ד בהוצל"פ

  החוב ביום פתיחת התיק          שקלים חדשים         שכר טרחת עורך-דין והוצאות                                        שקלים חדשים 

אגרת הוצאה לפועל בסך          שקלים חדשים         סכום החוב הכולל לתשלום                                        שקלים חדשים בתוספת: 

אל:

לשכת ההוצאה לפועל ב–

מדינת ישראל - מערכות ההוצאה לפועל

לכבוד

לכבוד

במקרה של אי מסירה, נא להחזיר ללשכת ההוצל"פ ב

פרטי הזוכה או בא כוחו:

ת"ד בהוצל"פ

חותמת
הדואר

אני                          1.  מסרתי את ההזמנה לידי הנמען                                                            4. העתיק את מקום מגוריו למען בלתי ידוע
שם עובד הדואר                          2.  בהעדרו מסרתי את ההזמנה לידי                                                            5. הנמען לא ידוע במען שצויין לעיל  

                              שם מלא                                                            6. לא נדרש
תאריך                              שהוא בן/בת משפחתו הגר עמו ונראה לי שמלאו לו/ה 18 שנה           7. סיבות אחרות

                          3.  סירב לקבל
                              הערות:

 
12. הודבק על הדלת בביקור השלישי

                         

תיק:

 חתימת עובד הדואר
חתימת המקבל

78
קוד הליך דוור! החזר אישור זה ללשכת ההוצאה לפועל ב:

במידה וזוהי ההמצאה הראשונה עליך להמציאה בדואר רשום עם מסירה.

מס' זהות:
תיק:
חייב:
הליך:

ת"ד עו"ד בהוצל"פ:

(ביקור 1)    אני                        מצהיר בזה שבתאריך                                             בשעה                 באתי לבית של הנ"ל      ואיש לא נמצא בבית
             שם עובד רשות הדואר/עובד הוצל"פ

(ביקור 2)   אני                        מצהיר בזה שבתאריך                                             בשעה                 באתי לבית של הנ"ל      ואיש לא נמצא בבית
                                               שם עובד רשות הדואר/עובד הוצל"פ

(ביקור 3)   אני                         מצהיר בזה שבתאריך                                             בשעה                 באתי לבית של הנ"ל      ואיש לא נמצא בבית
             שם עובד רשות הדואר/עובד הוצל"פ

אני מצהיר בזה כי:                              אם האזהרה נמסרה ציין ✓  במשבצת המתאימה:           אם האזהרה לא נמסרה ציין את הסיבה ב– ✓ במשבצת המתאימה:
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איגרת לנתבע והערות הבהרה בנוגע לביצוע תביעה על סכום קצוב
איגרת זו מצורפת לאזהרה, שהומצאה לך בקשר לחוב כספי המגיע ממך ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. מודגש כי האיגרת אינה ממצה את זכויותיך ואת חובותיך לפי חוק ההוצאה    .1

לפועל, וכלולות בה הנחיות כלליות ובלתי ממצות לגבי פעילותך כנתבע.
אם יש לך טענות כנגד החוב (כולו או מקצתו) ביכולתך להגיש התנגדות לבקשת הביצוע לפי סעיף 81א1(ד) לחוק, וזאת תוך 30 ימים מיום שהומצאה לך האזהרה. ההתנגדות    .2

תהיה ערוכה לפי טופס 19ג' שבתוספת לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם–1979 (להלן - התקנות), אותו תוכל לקבל בכל לשכת הוצאה לפועל ואתה רשאי להגישה ללשכת ההגשה 
לפי תקנה 109ב', כמוסבר בטופס 19ג'. דע כי ההתנגדות תתברר בבית המשפט שליד הלשכה אליו הוגשה.

ההתנגדות תפרט את שמך, מענך ומספר הזהות שלך, את שמו ומענו של התובע, את מספר תיק ההוצאה לפועל, את נימוקי ההתנגדות, את הסכום לגביו מוגשת ההתנגדות, ואם    .3
אתה מיוצג על ידי עורך–דין - את שם עורך–דינך ואת מענו להמצאת מסמכים.

להתנגדות יצורפו המסמכים האלה: תצהיר לאימות העובדות הכלולות בהתנגדות (התצהיר יכול להחתם, בין היתר, בפני עורך–דין, וכן בפני שופט, רשם או עובד בית–משפט או    
לשכת ההוצאה לפועל שהוסמך לכך - בכפוף לתשלום אגרה); העתק או צילום של כל מסמך עליו אתה מסתמך; העתקים או צילומים של ההתנגדות ומצורפיה, במספר מספיק 

להמצאה לכל התובעים והעתק או צילום של בקשת הביצוע ומצורפיה. אם אתה מיוצג על–ידי עורך–דין, יצורף גם ייפוי הכוח של עורך–הדין. אם ייפוי הכוח הופקד - יצוינו שם 
הלשכה או בית המשפט ומספר התיק בהם הופקדו. ביכולתך לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לשם קבלת העתקים ממסמכים המצוים בידיה.

בהיעדר טענות כאמור, עליך לשלם את מלוא החוב כאמור באזהרה. טענות כנגד מקצת החוב אינן פוטרות אותך מחובת תשלום חלק החוב שאין נגדו טענות.   .4
אם אין לך טענות כנגד החוב, אך אין ביכולתך לשלם את החוב כפי שנקבע באזהרה, עליך להתייצב לחקירת יכולת בתוך 30 ימים מיום שקיבלת את האזהרה, בפני רשם    .5

ההוצאה לפועל באחת מלשכות ההוצאה לפועל, לפי נוחיותך, בימים א'-ה' בין השעות 13:30-08:30, וזאת, כדי שיקבע אופן ושיעור תשלום החוב בהתאם ליכולתך הכלכלית.
בחקירה יהיה עליך למלא שאלון וכן לחתום על כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע, מכוחו ניתן יהיה לקבל מכל גורם מידע ומסמכים בדבר נכסיך ומקורות הכנסתך.   

אם הגשת התנגדות במועד, אינך חייב להתייצב לחקירת יכולת. אם נדחתה התנגדותך, יהיה עליך להתייצב לחקירת יכולת כאמור, בתוך 21 ימים מיום דחייתה.   .6
בהתייצבותך לחקירת היכולת, עליך להביא עימך את המסמכים המפורטים להלן או צילומיהם:   .7

1.   העתק תעודת הזהות שלך - במקביל תידרש להציג את התעודה עצמה;   
2.   רשיונות כלי הרכב הנמצאים בשימושך או בבעלותך או בשימוש או בבעלות בן/בת הזוג או ילדיך;   

3.   הודעות הארנונה המתייחסת לדירה בה אתה מתגורר;   
4.   שלושת החשבונות האחרונים ששילמת עבור: חשמל, מים, טלפון (לרבות נייד);   

5.   תלושי המשכורת האחרונים שלך ושל בן/בת הזוג המתייחסים לשלושת החודשים האחרונים שלפני חקירת היכולת;   
6.   דין–וחשבון שנתי אחרון שהגשת למס הכנסה וכן שלושת הדו"חות האחרונים שהגשת לרשויות מס ערך מוסף, ככל שהיה עליך להגיש דו"חות כאמור.   

7.   אישורי בנק לגבי היתרות בכל החשבונות שבבעלותך, בין אם הם רשומים על שמך בלבד ובין אם רשומים הם גם על שמות אחרים (לרבות חשבונות משותפים מכל סוג);   
אם לא הגשת התנגדות עלולים אי–תשלום, אי–התייצבות לחקירת היכולת, או אי–הצגת המסמכים המפורטים לעיל, להביא למאסרך בשל בזיון ההוצאה לפועל.   

זכותך להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לצו תשלומים לפי סעיף 7א לחוק.   .8
כתוצאה מניהול תיק ההוצאה לפועל, עלול החוב לגדול בסכום ניכר. תשלום מיידי של החוב יקטין את התשלומים הנוספים בהם אתה עלול לשאת, כגון: שכר טרחת עורך–דין,    .9

הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שונות.
הערות חשובות:  .10

עמידתך בתשלומים בהתאם לצו החיוב בתשלומים אינה מונעת מהתובע מלנקוט בהליכים נגד רכושך, עד לפרעונו המלא של החוב, אך היא תימנע את מאסרך. א. 
סכום החוב הנקוב באזהרה נכון ליום פתיחת התיק. לפיכך, גם אם שילמת את מלוא חובך על–פי האזהרה, עליך לוודא, בלשכת ההוצאה לפועל, כי תיק  ב. 

ההוצאה לפועל נסגר, וכי לא נותרה יתרת חוב נוספת בתיק.
במידה וכתובתך תשתנה, עליך להודיע על כך מייד ללשכת ההוצאה לפועל בה נפתח התיק, בהעדר הודעה על שינוי הכתובת, יחשב כל מסמך שישלח לכתובת  ג. 

אליה הומצאה האזהרה, כאילו נמסר לך אישית, על כל המשתמע מכך.
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)3( במקום טופס 3 יבוא:

"טופס 3

)תקנה 12)ה((

אל:                                              

לשכת ההוצאה לפועל ב                                             מס' תיק                                               

הודעה לפני הגדלת קרן חוב במזונות

אל                       )החייב( הואיל והזוכה ביקשה להגדיל את קרן החוב בתיק מזונות זה, כמפורט בבקשה 
המצורפת בזה, הינך מוזמן בזה להשיב ו/או להתנגד לבקשה בתוך 7 ימים מיום שהוצאה לך הודעה 

זו, שאם לא תעשה כן תוגדל קרן החוב בתיק בהתאם לבקשה "

)4( במקום טופס 4 יבוא:
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טופס 4א

)תקנה 15)א2((
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טופס 4ב

)תקנה 15)א2((
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טופס 4ג

)תקנה 15)א2((
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טופס 4ד

)תקנה 15)א2((
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טופס 4ה

)תקנה 15)א2((
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טופס 4ו

)תקנה 15)א2((
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)5( טפסים 6, 10ד ו–18 - בטלים;

)6( במקום טופס 19א יבוא:

"טופס 19א

)תקנה 109א(

אל:                                                                                                                                                         ]הנתבע[
                   שם משפחה                            שם פרטי                             מס' זהות           

 הנדון: התראה בטרם הגשה לביצוע של תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף 81א1
לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

זו, את חובך בסכום של  30 ימים מיום שנשלחה אליך התראה  דע לך כי אם לא תסדיר, בתוך 
                       שקלים חדשים, לפי הפירוט שלהלן - הנובע מ                                , לפי חוזה                    

                , הרי שבכוונתו של המבקש,                                     , להגיש כתב תביעה בגין חוב זה לביצוע 
בהוצאה לפועל בלא הליך קודם בבית המשפט;

ניתן לקבל פרטים נוספים או להסדיר את החוב אצל המבקש שפרטיו להלן:                                                 
וזאת עד יום ]המועד שיינקב לא יפחת מ–30 ימים מיום משלוח ההתראה[ "

)7( טופס 19ב - בטל 

)8( במקום טופס 21 יבוא:
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"טופס 21

)תקנות 12א)ב(, 14א, 112(

מדינת ישראל - בתי משפט

לשכת הוצאה לפועל

שאלון וכתב ויתור על סודיות

בקשת הכרזה על חייב מוגבל באמצעים ו/או צו חיוב בתשלומים

הבקשה תוגש ב–2 עותקים, מאומתים בידי עורך דין או פקיד בית משפט ויצורף לה תצהיר מפורט של    1
הרשימה  לפי  לעניין  הנוגעים  המסמכים  כל  יצורפו  וכן  החובות,  היווצרות  אופן  את  המסביר  המבקש, 

המצורפת לבקשה 

יש להקפיד על מילוי הטפסים באופן מפורט ומדויק    2

כל מקום בטופס שאין מה לציין בו יש להעביר קו ולחתום לידו    3

חובה לחתום על כתב ויתור סודיות לפני עורך דין או פקיד בית משפט ולצרפו לבקשה    4

לראש  הבקשה  תוגש  המבוקשים,  המסמכים  כל  עם  לפועל  ההוצאה  לשכת  אל  הבקשה  הגשת  לאחר    5
ההוצאה לפועל 

בלשכת ההוצאה לפועל                                         תיק מס'                                                           

בקשת החייב לצו חיוב בתשלומים / הכרזה כחייב מוגבל באמצעים

אני הח"מ                                                 מס' ת"ז / דרכון                                                         

רח'                                          שכונה                                              עיר                                                

מיקוד                                          מס' דירה                             קומה                    כניסה                                

מס' רישיון נהיגה                                          )לצרף צילום רישיון נהיגה( 

מס' טלפון                                                    מס' טלפון סלולרי                                                                           

מצהיר בזה כי אין ביכולתי לשלם את חובותיי, ומבקש מרשם ההוצאה לפועל ליתן צו תשלומים ולהכריז עלי 
חייב מוגבל באמצעים, וזאת לפי סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967:

1  פרטים אישיים 

יש למלא פרטים מלאים של החייב, בן זוגו, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו  צרף צילום תעודות 
הזהות 

ילדילדילדילדילדבן זוגוהחייבפרטים

מס' זהות

שם משפחה

שם משפחה קודם

שם פרטי
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ילדילדילדילדילדבן זוגוהחייבפרטים

שם פרטי קודם

שם האב

תאריך לידה

מצב משפחתי*

מס' דרכון
והמדינה המוציאה

כתובת
מלאה

עיר ומיקוד

רחוב ומס' בית

טלפון ופקס'

* במקרה של גירושין יש לצרף תעודת גירושין והסכם הסדר ממון 

2  חובות

פירוט החובות )לא כולל תיקי הוצל"פ( 

יש לפרט את כל החובות ולצרף מסמכי שעבוד 

מס'

השם המלא 
 של הנושה
ובא כוחו

כתובת 
מלאה 
ומיקוד

סכום החוב 
בש"ח ביום  

היווצרו

סכום החוב 
בש"ח ליום 

 הגשת
הבקשה

 מאימתי
קיים החוב

ממה נובע 
החוב

שעבודים קיימים להבטחת 
החוב

 מהות
השעבוד

 הסכום
המובטח 
 בשעבוד

בש"ח

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

הערות:

פרט כל חוב בנפרד, לדוגמה: אם הנך חייב לאדם אחד שני סכומים, האחד בעד שכר דירה והשני    1
לשם החזרת הלוואה שקיבלת ממנו - ציין כל אחד מהם בשורה נפרדת, בהיותם חובות שונים זה 

מזה; חובות שונים לאותו אדם השתדל לרשום בזה אחר זה ברציפות 

בעמודה "מהות השעבוד" יש לציין "משכנתה", "משכון" וכיו"ב, ככל שהם קיימים להבטחת החוב    2
הנדון; בעמודה "סכום השעבוד" ציין את הסכום שעדיין נותר לתשלום לשם ביטול השעבוד 
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הוצאות   3

יש לפרט הוצאות חודשיות שוטפות והוצאות מיוחדות בשנתיים האחרונות  

ההוצאותמס'
 סכום חודשי

בש"ח
 סכום חד

הערותפעמי בש"ח

שכר דירה/משכנתה1

מים ארנונה וגז - חצי שנה להפריד כ"א2

צריכת חשמל - חצי שנה3

מזון וכלכלה4

הלבשה והנעלה5

חינוך והוצאות6

אחרונה 7 שנה   - אישור(  )בצירוף  משכנתא 
+ תדפיס יתרה

תשלום חובות8

נסיעות לחו"ל ) לצרף אסמכתה אם יש( - 9
שנים  ב–3  הפעמים  מספר  בהערות  לציין 

אחרונות

הוצאות כבלים ואינטרנט10

טלפון / טלפון סלולרי11

ביטוח לאומי / ביטוח חייב12

אחר - פרט13

הערה: לפרט 10 - יש לצרף תדפיס כרטיס אשראי חצי שנה    

4  הליכים משפטיים

תביעות תלויות בבתי משפט - נגד החייב

יש לפרט פסקי דין ותיקים תלויים בבתי משפט ובלשכות ההוצאה לפועל - יש לצרף עותק מפסק הדין 
וכל החלטה ואם טרם ניתן - מכתב תביעה 

מהות ההליךהנושה - התובעמס' התיקבית המשפטמס'
סכום החוב בשקלים 

חדשים*

1

2

3

4

5

6

* סכום החוב נכון ליום מתן פסק הדין או ההחלטה, ואם טרם ניתן - ליום הגשת כתב התביעה 
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תביעות תלויות בבתי משפט - לטובת החייב

פרט פסקי דין שיצאו לטובתך בשנתיים האחרונות והליכים משפטיים שטרם נסתיימו 

סכום החוב בש"ח*מהות ההליךהנתבעמס' התיקבית המשפטמס'

1

2

3

* סכום החוב נכון ליום מתן פסק הדין או ההחלטה, ואם טרם ניתן - ליום הגשת כתב התביעה 

5  הכנסות שלא מעיסוק

יש לפרט סכומים שהתקבלו ב–12 החודשים האחרונים ולצרף מסמכים מאמתים 

מקור הכנסה
הסכום
בש"ח

פרטי המשלםמקבל ההכנסה
והערות בן–הזוגהחייב

קצבאות ביטוח לאומי - פרט )ילדים, 
אבטלה, נכות וכו'(

שכר דירה )צרף חוזה( הכנסות משכר 
דירה

פיצויים )פרט מקור(

תקבולים מניירות ערך

תקבולים מזכויות יוצרים

קצבה מחו"ל )רנטה(

ירושה )כולל זכות שטרם מומשה(

מתנות ומענקים

תמיכה )ממוסדות ומפרטיים(

אחר - פרט 

אחר - פרט 

6  הכנסות ילדי החייב הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו

יש לרשום סכומים חודשיים במשבצות המתאימות 

מס'

הכנסה בשקלים חדשיםהשם

אחר - ציין מקורמגמלהמביטוח לאומימעיסוקפרטימשפחה
1

2

3

4

5
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7  נכסים וזכויות

יש לרשום את הנכסים והזכויות של החייב, בן–זוגו, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו 

נכסי דלא ניידי

יש לצרף נסח רישום עדכני / חוזה חכירה / חוזה שכירות

נכס 4נכס 3נכס 2נכס 1פרטים

סוג הנכס

גוש / ספר

חלקה ותת חלקה/דף

מהות הזכות

החלק בזכות באחוזים

בעלים רשומים

כתובת הנכס

תאריך רכישה

סכום הרכישה בש"ח

בעלים
נוספים

וכתובתם

1  שם

כתובת

2  שם

כתובת

משכנתה / עיקול שעבודים
/ הערת אזהרה*

משכנתה / עיקול 
/ הערת אזהרה*

משכנתה / עיקול 
/ הערת אזהרה*

משכנתה / עיקול 
/ הערת אזהרה*

מקום רישום השעבוד

לטובת

כתובת

הסכום

מתאריך

* סמן בעיגול

8  השקעות בניירות ערך סחירים

פרט השקעות בניירות ערך סחירים וצרף תדפיס מעודכן ליום הבקשה 

שווי תיק ההשקעות בש"חשם הבנק/מנהל תיק ההשקעות וכתובתושם בעל ההשקעהמס

1

2

3
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9  חשבונות בנק, כרטיסי חיוב וביטוחים

חשבונות בנק

ילדיו  בן–זוגו,  החייב,  של  וכו'(  כספות  חסכונות,  גמל,  נ"ע,  מט"ח,  )עו"ש,  החשבונות  כל  את  לפרט  יש 
הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו וחשבונות שיש להם זכות חתימה בהם; יש לצרף דף חשבון אחרון 

בעל החשבוןמס' חשבוןסוג החשבוןמס' סניףשם הבנקמס'
בעלי זכות חתימה 

נוספים

יתרה בש"ח 
לתאריך 
הבקשה

1

2

3

4

5

       כרטיסי חיוב

חיוב  דף  ולצרף  עמו  הגרים  וילדיו  זוגו  בן  החייב,  שם  על  המתנהלים  החיוב  כרטיסי  כל  את  לפרט  יש 
אחרון 

מס' הבנק, הסניף וחשבון הבנק המחויבהחברה המנפיקהשם בעל הכרטיסמס'

1

2

3

       ביטוחים

יש לפרט את כל סוגי הביטוחים )אישיים ועסקיים( ולצרף צילום הפוליסות אין צורך בביטוח רכב 

תקופת הביטוחמס' הפוליסהסוג הביטוחשם סוכן הביטוחשם חברת הביטוחמס'
1

2

3

4

5

6



1007קובץ התקנות 6782, י' בסיוון התשס"ט, 2.6.2009

כתב ויתור על סודיות

לפי סעיף 7א)א()2( לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

אני הח"מ                                                      הנושא תעודת זהות מס'                                                    

מוותר בזה על סודיות מידע ומסמכים בדבר נכסי ומקורות הכנסתי המצויים בידי כל גורם, אני מסכים ונותן בזה רשות 
לכל אדם ו/או גוף כלשהו, פרטי ו/או ציבורי, למסור ללשכת ההוצאה לפועל בחיפה כל מידע ו/או מסמך בדבר נכסיי 

או מקורות הכנסתי, וכל מידע או מסמך הדרוש לראש ההוצאה לפועל לשם בדיקת יכולתי לפרוע את חובי  

                                                                                                                                                                              
           תאריך                                 שם                                מס' זהות                             חתימה

אני                                               מאשר כי הנ"ל, הנושא ת"ז מס'                              חתם בפני                                                          
                                     )עו"ד/פקיד בימ"ש/פקיד הוצל"פ(

על כתב ויתור זה, לאחר שזיהיתיו 

                                                                                                                                                                                                 
 
תאריך                                                                   שם                                                          חתימה וחותמת

          

תצהיר

אני, מגיש/ה השאלון והחתום/ה מטה                                             , הנושא תעודת זהות מס'                                                   

מצהיר/ה בזה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה 
כן, מצהיר בזה כי לפי מיטב ידיעתי השאלון שאני מגיש ללשכת ההוצאה לפועל על נספחיו, הוא מדויק, מלא 

ומעודכן בכל חלקיו להיום 

                                                                                                                                                                                        
              תאריך                                                                                                                  חתימת מגיש הדוח

אני החתום/ה מטה                                               מאשר בזה כי ביום                                                               
הופיע/ה לפני מר/גב'                                                                                                                                                                        

כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  אישית  לי  המוכר/ת   / מס'                                                        זהות  תעודת  פי  על  שזיהיתיו/ה 
עליו/ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי אם לא ת/יעשה כן ת/יהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה לפני 

                                                                                                                                                                                                 
          תאריך                                                             מקום                                           חתימת מקבל/ת התצהיר 
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מסמכים הנלווים לבקשת החייב/ת להכרזה כחייב/ת מוגבל/ת באמצעים:

צילום/העתק של תעודת הזהות כולל הספח;   1

תצהיר מפורט של המבקש על נסיבות ההסתבכות הכלכלית ואופן היווצרות החובות;   2

אישורים ומסמכים המעידים על חובות המבוטחים בשעבוד, ו/משכנתה/או משכון;   3

אישורים ומסמכים לגבי חובות אשר לא נפתחו בגינם תיקי הוצל"פ לרבות תביעות;   4

אישורים מרשויות מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי ועיריה לגבי סך החובות בהם מחויב;   5

פירוט הערבויות וצילום מסמכי הערבות שעליהם חתם המבקש;   6

פירוט הכספים אשר שולמו לנושים השונים בצירוף אסמכתאות מתאימות;   7

תמצית רישום מרשם החברות לגבי כל חברה שבה רשום המבקש או בן / בת זוגו בהווה או היה רשום בעבר    8
כבעל מניות או מנהל;

דוחות כספיים, מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות תזרימי מזומנים, ספרי תקבולים ותשלומים, טופס פחת,    9
כרטסת בעל מניות וכן רשימת מלאי והערכת שווי המלאי המצוי בחברה או עסק של המבקש ובן/ בת זוגו;

שתי הצהרות הון אחרונות שהוגשו לשלטונות מס הכנסה;   10

שומות  וכן  הבקשה,  הגשת  ליום  שקדמו  השנים  שלוש  במשך  ומע"מ  הכנסה  למס  שהוגשו  שנתיים  דוחות    11
סופיות שהתקבלו ממס הכנסה;

העתק מפרוטוקולים חקירות יכולת שנערכו למבקש, או לבן/בת זוגו  בלשכות ההוצאה לפועל השונות;   12

שישה תלושי משכורת אחרונים של המבקש, בן/בת זוגו, ושאר בני ביתו;   13

אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת ילדים או קצבאות/גמלאות אחרות, לרבות אבטלה או הבטחת  הכנסה,    14
על ידי המבקש ואו בן/בת זוגו;

החודשים  לששת  ביתו  בני  ושאר  זוגו,  בן/בת  המבקש,  של  עו"ש  בחשבונות  פעולות  המפרטים  חשבון  דפי    15
שקדמו להגשת הבקשה;

אישורים על יתרות הכספים המופקדים בקופות גמל, תכניות חסכון, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, וביטוח   166
חים מסוגים שונים של המבקש, בן/בת זוגו, ושאר בני ביתו, יש לציין לכל תכנית/קרן/קופה מועד הפיכתה 

לנזילה;

אישור על קבלת פיצויים, ירושות ומתנות במשך שלוש השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה;   17

העתק מהסכם גירושין וגט או הסכם יחסי ממון עם בן/בת הזוג של המבקש;   18

מסמכים המעידים על בעלות ו/או שימוש בנכסים כגון דירה, מקרקעין אחרים )נסח טאבו, אישור חברה משח   199
כנת, חוזה שכירות, וכד'( של המבקש, בן/בת זוגו ושאר בני ביתו;

מסמכי בעלות ברכב או כלי אחר, של המבקש בן/בת זוגו ושאר בני ביתו, לרבות מסמכים שיעבוד או משכון;   20

אם המבקש גר בשכירות יש להמציא חוזה שכירות;   21

אישורים ומסמכים לגבי כל חוב שהמבקש טוען שחייבים לו )מסמכי בית משפט, החלטות, פסקי דין ותיקי    22
הוצאה לפועל שנפתחו על ידי המבקש(;

חשבונות חשמל, ארנונה, מים, גז, טלפון, טלפון סלולארי לששת החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה;   23

עותק מתדפיס פירוט חיובי כרטיסי אשראי של המבקש, בן/בת זוגו ושאר בני ביתו לתקופה של שישה חודשים    24
טרם הגשת הבקשה או טרם ביטולם;

אישור מביטוח לאומי המפרט את מקומות העבודה של החייב/ת "   25
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)9( במקום טופס 22 יבוא:

"טופס 22

)תקנה 114)א1((

אל:                                                    

לשכת ההוצאה לפועל ב                                             מס' תיק                                              

התראה בדבר הבאה

ביום                               נתן רשם ההוצאה לפועל צו הבאה נגדך; דע כי צו זה ניתן לביצוע לאחר שיחלפו 14 
ימים מיום קבלת התראה זו, אלא אם כן תשלם את חובך או תינתן החלטה אחרת על ידי רשם ההוצאה 

לפועל; עליך לשלם את חובך באמצעות השובר המצורף בבנק הדואר בלבד "

)10( טופס 23 - בטל 
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)11( אחרי טופס 28 יבוא:

"טופס 29

)תקנה 114א)א((

לשכת ההוצאה לפועל ב                                         מס' תיק                                            

אל:                                          

התראה בדבר מאסר

ביום                       נתן רשם ההוצאה לפועל צו מאסר נגדך; דע כי צו זה ניתן לביצוע לאחר שיחלפו 
14 ימים מיום קבלת התראה זו, אלא אם כן תשלם את חובך או תינתן החלטה אחרת על ידי רשם 

ההוצאה לפועל 

לתשומת לבך, הנך רשאי לבקש השהייה של ביצוע צו המאסר לתקופה של 30 ימים לשם מינוי 
עורך דין 

באפשרותך לפנות לאחת מלשכות הסיוע המשפטי כדי שתיבדק זכאותך למינוי עורך דין לפי הוראות 
חוק הסיוע המשפטי והתקנות שהותקנו מכוחו; הסיוע המשפטי ניתן לזכאים לו בלא תשלום, למעט 
תשלום אגרה; פרטים על לשכות הסיוע המשפטי ואופן הפנייה אליהן ניתן למצוא באתר האינטרנט 

 www justice gov il/MOJHeb/SiuaMishpati של משרד המשפטים בכתובת

עליך לשלם את חובך באמצעות השובר המצורף בבנק הדואר בלבד 

                                                                                                                                                                           
                        תאריך                                                                                                                חתימה"
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"טופס 29א

)תקנה 114א)ב((

לשכת ההוצאה לפועל ב                                                  תיק מס'                                                

אל:                                  

התראה בדבר מאסר - מזונות

ביום                       נתן רשם ההוצאה לפועל צו מאסר נגדך; דע כי צו זה ניתן לביצוע לאחר שיחלפו 
7 ימים מיום קבלת התראה זו, אלא אם כן תשלם את חובך או תינתן החלטה אחרת על ידי רשם 

ההוצאה לפועל 

לתשומת לבך, הנך רשאי לבקש השהייה של ביצוע צו המאסר לתקופה של 30 ימים לשם מינוי 
עורך דין 

באפשרותך לפנות לאחת מלשכות הסיוע המשפטי כדי שתיבדק זכאותך למינוי עורך דין לפי הוראות 
חוק הסיוע המשפטי והתקנות שהותקנו מכוחו; הסיוע המשפטי ניתן לזכאים לו בלא תשלום, למעט 
תשלום אגרה; פרטים על לשכות הסיוע המשפטי ואופן הפנייה אליהן ניתן למצוא באתר האינטרנט 

 www justice gov il/MOJHeb/SiuaMishpati של משרד המשפטים בכתובת

עליך לשלם את חובך באמצעות השובר המצורף בבנק הדואר בלבד 

"                                                                                                                                                                                        
              תאריך                                                                                                                                חתימה
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הוספת תוספת
שניה

אחרי התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:73 

"תוספת שניה

)תקנה 1 - הגדרת אישור בדבר פרטי החייב(

האישור הנדרשסוגי החייבים

עיריה,   - מקומית  רשות 
מועצה מקומית או מועצה 

אזורית

שם החייב - כמפורט ברשימת היישובים של משרד הפנים 
או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שהם מפורסמים 

על ידם לרבות באתר האינטרנט הרשמי של המשרד;

רשם אגודה שיתופית אצל  כרשום   - החייבת  השיתופית  האגודה  סמל 
האגודות השיתופיות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט 

הרשמי של רשם האגודות השיתופיות;

המספר והסמל של העמותה החייבת כרשום אצל רשם עמותה רשומה
העמותות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי 

של רשם העמותות;

שם החברה ומספר ח"פ כרשום בדוח רשם החברות "חברה

בתקופה של שנתיים מיום תחילתן של תקנות אלה יראו כבטלה את תקנה 24א לתקנות 74 הוראת שעה
העיקריות 

כ' באייר התשס"ט )14 במאי 2009(    
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