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 תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשנ״כ-ו 199

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 74ב ו־88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967' (להלן - החוק),
, ושאר הסמכויות הנתונות לי  ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984

 לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. אחרי תקנה 17 לתקנות ההוצאה לפועל, התש״ם-1979, (להלן - התקנות העיקריות),
 יבוא:

 17 א. ראש ההוצאה לפועל רשאי לדרוש מן הזוכה למסור מידע עדכני ושוטף
 על תקבולים שקיבל מן החייב לשם רישום בדף החשבון הכלול בתיק, וכן
 רשאי הוא, על פי בקשת החייב, להורות על השהיית הליכים כל עוד לא מסר
 הזוכה את המידע כנדרש, ולסטור את החייב ממתן ערובה, אס ראה הצדקה לכך

 לשם מניעת עיוות דין.״

 ״עדכון תיק

 הוספת תקנה 17א

 תיקון תקנה 29 2. במקום תקנה 29 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״כ! ר ר, כ׳ ז: איחוד תיקים

 בקשת איחוד 29. (א) בקשה לאיחוד תיקים (להלן - בקשת איחוד) תוגש בידי החייב

 ללשכה שבה נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל נגדו: ראש ההוצאה לפיעל
 בלשכה שבה הוגשה הבקשה כאמור רשאי, בכל שלב, על פי בקשת מרבית
 הזוכים, להורות כי איחוד התיקים יתנהל בלשכה אחרת ובי הבקשה תועבר

 לאותה לשכה.

 (ב) חייב לא יגיש יותר מבקשת איחוד אחת: נדחתה בקשת איחוד של
 חייב, לא יגיש בקשה נוספת אלא אמ כן הראה כי בנסיבות הענין חל שינוי

 יסודי המצדיק זאת.

 הגשת הבקשה 29א. (א) בקשת איחוד תהא ערוכה לפי טופס 7 שבתוספת, והיא תוגש

 בצירוף תצהיר עריך לפי טיפס 7א שבתוספת, וכן המסמכים הדרושים לפי
 הטפסים האמורים.

 (ב) הבקשה, עם מצורפיה האמורים, תוגש במספר עותקים מספיק
 לשם המצאה לכל הזוכים בתוספת עותק ללשכה: המוציא לפועל לא יקבל
 בקשה שאינה ערוכה ומוגשת כהלכה או שאינה מלאה או שחסרים בה מסמכים.

 תיוק ורישום 29ב. (א) בכל לשכה ינוהל פנקס איחודי תיקים ערוך לפי טופס 8

 שבתוספת, שיהיה פתוח לעיון הציבור.

 (ב) בקשת האיחוד, התצהיר והמצורפים להם יתוייקו בתיק אשר
 יצויין במספר הסידורי שניתן לאותה בקשה בטופס 8, והתיק ינוהל כאמור

 בתקנה 17, בשינויים המחוייבים.

 (ג) העתקים של קבלות על תשלום הסכומים כאמור בסעיף 74ו לחוק
 יתוייקו בתיק הבקשה.״

 ביטול תקנות 3. תקנות 30 ו־31 לתקנות העיקריות ־- בטלות.
 30 ו־ 31

 1 ס״ח התשכ״ז, עמי 116; התשנ״א, עמי 184 ועמי 198.

 2 ם״ ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 י ק״ת התש״ם, עמי 386; התשנ״א, עמ׳ 341 ועמי 504 (734).
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 החלפת תקנה 32

 החלפת תקנה 34

 תיקון תקנה 35

 תיקון תקנה 36

 תיקון תקנה 37

 4. במקום תקנה 32 לתקנות העיקריות יבוא:

 32. ניתן צו איחוד והחליט ראש ההוצאה לפועל למנות ממונה כאמור בסעיף ״מינוי ממונה
 74יד לחוק, יתן לו כתב מינוי בנוסח לפי טופס 9 שבתוספת ובו פירוט תפקידיו

 וסמכויותיו בהתאם לצו האיחוד ולתקנות אלה.׳׳

 5. במקום תקנה 34 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תיק נוסף 34. (א) נפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שהגיש את בקשת האיחוד, יגיש
 החייב הודעה על כך לראש ההוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה בקשת האיחוד,
 מיד לאחר שהדבר נודע לו, בהודעה ערוכה לפי טופס 10 שבתוספת, במספר

 עותקים מספיק ללשכה, לכל הזוכים ולממונה.

 (ב) נפתח התיק הנוסף נגד החייב לאחר שניתן צו האיחוד, יוזמנו כל
 הצדדים להשמיע את טענותיהם• לענין צירופו לתיק האיחוד: הודעה על מועד

 הדיון תישלח לצדדים בצירוף עותק של הבקשה לצירוף התיק הנוסף.״
( 

 6. בתקנה 35 לתקנות העיקריות, במקום ״בטופס 7״ יבוא ״בטפסים 7 ו־דא״.

 7. בתקנה 36 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (א) והסימון (ב) - יימחקו.

 8. במקום תקנה 37 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״פרק ב׳2: בעלי תפקידים

 הגדרות 37. בפרק זה -

 ״בעל אישור״ - מי שקיבל אישור של בעל תפקיד לפי סעיף 5א לחוק;
 ״בעל תפקיד״ - כמשמעותו בסעיף 5(ג< לחוק:

 ״ועדת האישורים״ - כמשמעותה בסעיף 5א לחיק:
 ״תפקיד ביצוע״ - כמשמעותו בסעיף 5(א) לחוק.

 37א. (א) בקשה לקבל אישור של בעל תפקיד לפי סעיף 5(ב) לחוק (בפרק
 זה - אישור), תוגש לועדת האישורים על גבי טופס 10א שבתוספת.

 (ב) בקשה לחדש אישור תוגש לועדת האישורים על גבי טופס 10 ב
 שבתוספת, לא יאוחר מיום 1 בדצמבר של כל שנה.

 37ב. הגיש בעל אישור בקשה לחידוש האישור, יצרף לבקשה דיווח בכתב
 על כל אחד מאלה:

 (1) הוגש נגדו כתב אישום:
 (2) נפתחו נגדו הליכי הוצאה לפועל:

 (3) הפך לקוח מוגבל כמשמעותו בסעיף 2 לחוק שיקים ללא כיסוי,
 התשמ״א-1981י•:

 (4) ניתן נגדו צו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה,
 התשנ״א-1991י:

 (5) כל ענין העלול ליצור ניגוד עניינים עם חובותיו כבעל תפקיד.

 בקשה לקבל

 י חובת דיווח

 ס״ ח התשמ״א, עמי 136.
 ם״ח התשנ״א, עמי 138.
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 37ג. (א) מנהל בתי המשפט יקבע על מי מפקידי בית המשפט יכול המוציא
 לפועל להטיל תפקיד ביצוע.

 (ב) הטלת תפקיד על פקיד בית המשפט יכולה להיות לצורך הליך
 מסויים בלבד או לתקופה קצובה שקבע המוציא לפועל.

 37ד. המצאה של צו לעיקול נכס שהעברתו טעונה רישום, לידי מי שממונה
 על הרישום, ניתנת לביצוע גם בידי פקידו של בעל תפקיד שהוא עורך דין.

 37ה. (א) הטיל מוציא לפועל תפקיד ביצוע על בעל תפקיד, ימסור לידו כתב
 הטלת תפקיד ערוך לפי טופס 10ג שבתוספת, וכן העתק מאושר מהצו שעל פיו

 נעשית הפעולה, שישמש אסמכתא לביצוע ההליך (להלן - אסמכתא).

 (ב) בעל תפקיד ישא עמו בעת עבודתו תעודת זהות, אישור תקף - אם
 הוא בעל אישור - כתב הטלת תפקיד ואסמכתא: והוא יציג את המסמכים
 האמורים לצורך הזדהות בפני כל אדם שאליו הוא פונה במסגרת תפקיד ביצוע

 שהוטל עליו.

 (ג) בעל תפקיד ישאיר עותק של כתב הטלת התפקיד בידי החייב או
 בחצריו, או בחצרים של כל אדם אחר שבהם נמצאים מטלטלי החייב, הכל לפי

 הענין.

 37ו. בעל אישור שתוקף אישורו הותלה או פקע מכל סיבה שהיא, יפקיד
 ברשות הועדה את אישורו וכן כל כתב הטלת תפקיד שבידיו.

 37ז. (א) על בעל תפקיד יחולו כל החובות המוטלות על מוציא לפועל בחוק
 ובתקנות שלפיו.

 (ב) מבלי לגרוע מן האמור בתקנת משנה(א) או מכל חובה המוטלת על
 בעל תפקיד בחוק ובתקנות אלה או בכל דין אחר, בעל תפקיד -

 (1) יבצע את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות וימלא
 בקפדנות אחר הוראותיהם של ראש ההוצאה לפועל ושל המוציא
 לפועל שבתחום סמכותם הוא פועל, ואחר סדרי המינהל שיקבע

 מנהל בתי המשפט:

 (2) יציג את עצמו כמי שפועל מטעם המוציא לפועל בלבד, ולא
 יתחזה כשוטר או כפקח:

 (3) לא יעביר את כתב הטלת התפקיד לאחר ולא יתיר לאחר את
 השימוש בו:

 (4) לא יקבל מכל אדם שהוא תמורה כספית או טובת הנאה
 חומרית אחרת, פרט לסכום שקבע המוציא לפועל כהוצאות בעד

 פעולה שביצע על פי כתב הטלת התפקיד.

 37ח. (א) ערעור על החלטה של ועדת האישורים על פי סעיף 5ט לחוק יוגש
 ויתברר בדרך המרצה, והוראות תקנות סדר הדין יחולו על הבקשה והדיון בה,

 בכפוף לתקנה זו ובשינויים המחוייבים לפי הענין.

 (ב) הודעת הערעור תהיה מודפסת, והיא תוגש בשלושה עותקים לבית
 המשפט המחוזי בירושלים.

 (ג) הודעת הערעור תהיה ערוכה לפי טופס 10ד שבתוספת, ויצורף
 אליה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לערעור.

 הטלת תפקיד
 על פקיד של
 בית המשפט

 סיוע לעיקול
 נכס רשום

 כתב הטלת
 תפקיד

 אישור שפקע
 תוקפו

 חובותיו של
 בעל תפקיד

 ערעור על
 החלטת ועדת

 האישורים
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 החלפת תקנה 61ב

 (ד) המשיב בערעור יהיה היועץ המשפטי לממשלה: היה הוא המערער,
 יהיה המשיב האדם שביחס אליו ניתנה ההחלטה של ועדת האישורים.

 (ה) משהומצא לועדת האישורים העתק מהודעת הערעור והמצורפים
 לה, תעביר הועדה לבית המשפט כל חומר שהיא השתמשה בו בקשר לנושא

 הערעור, בצירוף החלטתה באותו ענין.״

 במקום תקנה 61ב לתקנות העיקריות יבוא:

 61ב. מוציא לפועל רשאי להטיל על תאגיד, שאישר אותו מנהל בתי המשפט,
 תפקיד של שמירה על מיטלטלין מעוקלים ומכירתם, לרבות אחסונם והחזקתם

 עד למכירתם.״

.9 
 ״הטלת תפקיד

 על תא ניד

 10. בתקנה 108 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ד) יבוא: תיקון תקנה 108
 ״(ד) החליט בית המשפט לדחות את ההתנגדות, כולה או מקצתה, או נתן פסק דין לטובת
 מבקש הביצוע לאחר שניתנה רשות,להתגונן, תמשיך לשכת ההוצאה לפועל, לפי בקשתו
 של המבקש, בהליכי ביצוע בהתאם להחלטה או לפסק הדין: ההליכים יימשכו בתיק שבו

 הוגשה הבקשה לביצוע השטר.״

 11. אחרי תקנה 126 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 126 א

 ״תיקון טעות 126א. ראש ההוצאה לפועל רשאי, בכל עת, לתקן כל פגם או טעות בכל הליך

 לפי החוק, וכן רשאי הוא ליתן הוראות בדבר המשך ההליכים בתיק שנסגר או
 שנגנז בטעות ובדבר כל עגין אחר, ככל שייראה לו צודק.״

 12. בתוספת לתקנות העיקריות, במקום טפסים 7, 8, 9 ו־10 יבוא: תיקון התוספת

ס 7 פ ו  ט

 (תקנה 29א)

 בלשנות הוצאה לפועל תיק איחוד מס׳

 ב

 בקשה לאיחוד תיקים

 1. א) אני
 שם מלא מס׳ ת״ז

 משלח יד המען

 מגיש בזה בקשה לאיחוד של כל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדי.

 לפי מיטב ידיעתי, אין נגדי כל תיקי הוצאה לפועל אחרים, בכל לשכת הוצאה לפועל שהיא,

 פרט לתיקים המפורטים להלן:
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 ב) רשימת תיקים שאיחודם נתבקש:

 סכום יתרת
 החוב (לרבות

 בלשכת שם הזוכה שם בא כוח הוצאות שכר טרחת
 מם׳ סידורי הוצאה לפועל ומענו הזוכה ומענו עורף דין ריבית) העדות

 סה״כ חובות
 בתיקים

 2. ם לא תלוי ועומד כל תיק איחוד שלי, בכל לשכת הוצאה לפועל שהיא, ולא הגשתי בעבר כל

 בקשה לאיחוד תיקים.

 • בעבר הגשתי בקשות לאיחוד תיקים ואלה פרטיהם:

 בלשכת תאריד הגשת דחיה או מם׳ תיק האיחוד תאייד סיום
 הוצאה לפועל הבקשה קבלה (אם נפתח) האיחוד והסיבה

 3. מצי׳ב נספח תצהיר על מצורפיו (כנדרש בתקנה 29א לתקנות).

 4. מצ״ב אישור על תשלום 5% מיתרת החובות בתיקים התלויים ועומדים נגדי(כנדרש בסעיף

 74ו(2) לחוק).

 לאחד שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא

 אעשה כן, אני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי בבקשה הם אמת:

 תאריו חתימת המצהיר/ה

 אניהח״מ*
 שם מלא מס׳ת״ז תואר מען

 מאשר/ת׳ בזה כי חתם/ה היום בפני על הבקשה דלעיל לאחר
 שם החייב/ת

 • הבקשה חייבת להיחתם בפני אדם מוסמר לאשר תצהירים עפ״י סעיף 15 לפקודת הראיות(נוסח חדש), התשל״א-1971.
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 שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם

 לא יעשה/תעשה כן.

 תאריך חתימת המאשר וחותמתו

 הוראות למילוי הבקשה והתצהיר:

 1. הבקשה והתצהיר יוגשו לפי תקנה 29א לתקנות ההוצאה לפועל, התש׳׳ם-1979, ויצורפו אליהם

ל המסמכים שיש לצרפם כאמור שם. : 

ל הפרטים בבקשה יהיו מאומתים בתצהיר כדין. : .2 

 3. הבקשה והתצהיר (ללא נספחיו) יוגשו בעותקים כמספר הזוכים בתיק בתוספת עותק נוסף.

 טופלו 7א
 (תקנה 29א) נספח לבקשה לאיחוד

 תיקים מס׳

 לפי סעיף 74ז לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967, נדרש מבקש איחוד התיקים לגלות בבקשת
 האיחוד מידע מלא על נכסיו וחובותיו ב־5 השנים שקדמו לבקשתו ולאמת אותם בתצהיר.

 תצהיר

 1. פרטים אישיים:
 שם פרטי שם משפחה מס׳ת״ז

 שם האב תאריך לידה

 2. !:תובת המגורים: ;•
 הישוב המיקוד הרחוב מס׳ הבית

 ן מסי טלפון כתובת למשלוח דואר

 3. מקום העבודה:
 העיסוק העיקרי עיסוק משנה

 שם העסק מהות העסק

 4. ו:תובת העבודה/העסק:
 הישוב המיקוד הרחוב מס׳ הבית

 מס׳ טלפון שם המעביד/המעסיק
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 5. פירוט בני המשפחה התלויים בי או סמוכים על שולחני

 קרבה י שם פרטי שם משפחה מס׳ זהות מען

 6. פירוט הכנסות (הכנסות חודשיות, משכורת/שכר עבודה או הכנסה מעסק או ממשלח יד):

 א) עובד שכיר (ריכוז משכורת לשנה (לפי טופס 106) (ל־5 השנים האחרונות))

 סך מס הכנסה
 השנה סך התשלומים וביטוח לאומי סך משכורת נטו הערות

 סה״כ

 מצ׳׳ב עותקי טופסי 106 הנ״ל.

 ב) בחברה

 רצ״ב עותקי המסמכים הבאים ל־5 השנים האחרונות:

 • דיווח למס הכנסה טופס דין וחשבון על הכנסת החב׳ בשנת המס (טופס 1214)

 • דיווח למס הכנסה - פרטים על נכסים לתביעות פחת לפי סעיף 21 (טופס 1342 י״א)

 ם מאזן שנתי ודו״ח רווח והפסד מבוקרים בידי רואה חשבון.

 7. מידע על חשבונות בבנקים:

 שם הבנק סניף מם׳ חשבון סוג חשבון• יתרה ליום״•

 • צמוד ל (מט׳׳ח/מדד)
 כולל משיכות יתר
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 8. והלוואות ושטרות לפרעו! (נא צדף רשימה מפורטת בציון מודגש של מועדי הפרעון):

 שם הנושה מועד הפרעון סכום החוב צמוד ל /הערות

 סה׳׳כ חובות

 9. ;חובות לאחרים(טרם נפתחו בעטיים תיקים בהוצאה לפועל)(יש לפרט גם חובות שמועד פרעונם

 ;«ו התגבשותם בעתיד).

 שם הנושה בא כוח הנושה ממה נובע
 ומענו ומענו סכום החוב החוב מועד פרעון הערות

 10. חובות לאחדים (שהוגשו תביעות משפטיות בעטיים)(יש לפרט גם חובות שטרם התגבשו)

 מס׳ תיק
 בבית משפט בית משפט סוג התביעה סכום החוב הערות

 11. פרטים על נדל״ן

 תיאור הנכס סוג הזכות

 המען(עיר, חכירה שכירות
 גוש/חלקה סוג הנכס רח׳, מס׳) בעלות לדורות מוגנת שכירות פרטי שעבוד
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 12. רישום נדל׳׳ן שנמכר או הועבר ללא תמורה ב־5 השנים האחרונות:

 המען (עיר, גוש/ תאריך פרטי הרוכש או תאריך מכירה/ תמורה
 תיאור הנכס דחי, מסי) חלקה רכישה מקבל הנכס העברה שהתקבלה

 רןי״ב:

 • נסח רישום מקרקעין

 • חוזי רכישה/שכירות/חכירה

 • חוזי מכר או העברה ללא תמורה של נכסים ב־5 השנים האחרונות

 13. פרטים על ניירות ערך:
 סוג נייד: מניה/ שם הנייר בבנק ערך ליום

 אגרת חוב/וכר (צמוד ל ) או בחב׳ כמות

 סה״כ

 14. פרטים על קופות גמל ועל תכניות חיסכון:

 שם הקופה/ תאריך פתיחת
 תכנית תאריך הצטרפות ערך הקופה/תוכנית

 םה״כ

 15. המסה ממקורות נוספים:
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 תובות מאחרים(כולל שיקים שלא כובדו בידי אחרים):

 16. *רטים על זכויות שבגינן הוגשו תביעות משפטיות:

 מס׳ תיק
 בבית משפט בית משפט סוג התביעה סכום החוב

 17. £ירוט רכוש אישי בעל ערך (ריהוט עתיק, תמונות, תכשיטים, אוספים וכוי)

 סוג הפריט תאריו רכישה ערך

 סה״כ

 18. ו5רטים על רכב/ציוד הנדסי/כלי שיט/בלי טיס:

 סוג שנת ייצור תוצרת דגם מם׳ רישוי תאריו רכישה שווי מוערך

 19. הערכת הוצאות חושיות, שוטפות, לצרכים חיוניים שלי ושל בני ביתי הסמוכים על שולחני:

 השתכרות חודשית אחרונה:

 הוצאות:
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 אני מצהיר/ה בזה, כי כל הפרטים שמסרתי לעיל בטופס זה הם נכונים, מלאים ומדוייקים, לאחר

 שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.

 שם מסי ת״ז חתימה

 אני מאשר/ת בזאת כי ביום הופיע/ה בפני עו״ד

 במשרדי ברחי
 מר/גב׳ שזיהה/תה עצמו/ה ע׳׳י תעודת זיהוי מס׳

 (המוכר/ת לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ׳׳ל וחתם/ה עליה

 בנוכחותי.

 חתימת עורד דין חותמת

 הוראות למילוי הבקשה:

 1. הבקשה תוגש במספר עותקים כמספר הזוכים בתיקים המבוקשים להיכלל בתיק האיחוד ועוד 2
 עותקים ללשכת ההוצאה לפועל (עותק למוציא לפועל, ועותק לממונה).

 2. ל־2 עותקי ההוצאה לפועל יצורפו עותקי המסמכים המצויינים בתצהיר.

ס 8 פ ו  ט
 (תקנה 29ב)

 לשכת הוצאה לפועל

 ב

 פנקפ איחוד תיקים שנת

 עמ׳ מס׳

 מס׳ התיקים
 בקשת שם החייב, תאריך בתיק האיחוד תאריך הממונה (שם, תאריך סיום

 איחוד מס׳ זהותו ומענו הגשת (בציון לשכת מתן מסי זהות, האיחוד
 מם׳ (פרטי ב״כ אם יש) הבקשה האם) הצו ומענו) והסיבה
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ס 9 פ ו  ט
 (תקנה 32)

 לשכת הוצאה לפועל

 תיק מס׳ .......

 כתב מינוי ממונה על תיק איחוד

 מר/גב׳
 שם המשפחה שם פרטי מס׳ ת״ז

 המען

 מתמו:ה בזאת לממונה בתיק איחוד מס׳

 הנף מוסמך/ת לפעול לפי האמור בסעיף 74יד לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967, לשם ריכוז הטיפול

 וייעול הפרעון של חובות החייב בתיק האיחוד,,וכן תהיה/תהיי רשאי/ת לבצע את הפעולות הבאות:

 עליך ,להגיש דין וחשבון על פעולותיך בתאריך

 שכרך כממונה יהיה .בתוספת מס כחוק.

 :יתן ביום שם ראש ההוצאה לפועל חתימת ראש ההוצאה לפועל

1 0 ס : כ ו  ט
 (תקו:ה 34(א))

 לשכת הוצאה לפועל

 תיק איחוד מס׳

 אל: ראש ההוצאה לפועל

 הודעה על פתיחת תיק נופף

 1. אניהח״מ
 שם מלא מס׳ ת״ז מען

 מודיע בזה כי נפתח נגדי תיק הוצאה לפועל שפרטיו מצויים בסעיף 3 להלן.

 2. (א) • התיק נפתח נגדי לאחר התאריך בו הגשתי הבקשה לאיחוד תיקים.

 (ב) • התיק נפתח נגדי לאחר שניתן צו איחוד בתיק האיחוד.
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 3. פרטי התיק:

 שם לשכת הוצאה התאריך בו
 לפועל בה נפתח שם הזוכה נפתח התיק סכום יתרת

 התיק מס׳ תיק ומענו בלשכה החוב בתיק הערות

 תאריך חתימת המבקש

 הוראות למילוי ההודעה:

 1. ההודעה תוגש במספר עותקים כמספר הזוכים בתיק האיחוד ועוד 2 עותקים(1 לזוכה הנוסף ו־1

 ללשכת ההוצאה לפועל).

 2. נתמנה בתיק ממונה יש להעביר העתק נוסף ישירות לממונה.

א ו ס 0 פ ו  ט

 (תקנה 37א (א))

 לכבוד

 ועדת אישורים

 בקשה לקבלת אישור של בעל תפקיד

 שם פרטי מס׳ ת״ז
 1. פרטים אישיים:

 תאריך לידה

 2. כתובת מגורים:
 המיקוד הרחוב מס׳ הבית

 טל׳ בבית כתובת למשלוח דואר
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 3. מקום עבודה:

 העיסוק העיקרי עיסוק משנה

 שם מקום העבודה מהות העסק/מקום העבודה

 4. כתובת העסק/מקום העבודה:

 הישוב המיקוד שם הרחוב מם׳ הבית

 טלפון בעסק/במקום העבודה שם המעביד/המעסיק

 4. •טירות בצבא:

 מס׳ אישי תאריך גיוס תאריך שחרור דרגה בשחרור

 אם לא שירתת מה הסיבהו תאריך שירות מילואים אחרון

 5. פרטים על עבר פלילי:
 • לא הוגש נגדי כתב אישור בעבר.

 • הוגש/ו נגדי כתב/י אישום כדלהלן:
 • נפתחה נגדי חקירה פלילית במשטרה/במסגרת רשויות המס (מכס, מע׳׳מ, מס־הכנסה)

 כלהלן:
 מס׳ תיק בבימ׳׳ש

 האשמה שלום/מחוזי מועד שמיעה/
 (פרטי האירוע) תאריך הגשה בתחנת משטרה חקירה פסק דין

 6. פרטים על תיקים בהוצאה לפועל:

 • לא נפתחו נגדי הליכי הוצאה לפועל.

 • נפתחו/קיימים נגדי תיקים בהוצאה לפועל כלהלן:

 בלשכת הסיבה יתרת פרטי הזוכה/
 תיק מס׳ הוצאה לפועל לפתיחת התיק• סכום החוב ב״כ הזוכה
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 • פסק־דין, שטר, משכון, המחאה, מזונות.
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 7. פרטים על הגבלות חשבון לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א-1981

 • לא הוטלו עלי הגבלות חשבון בכל בנק שהוא.

 • הוטלו עלי הגבלות חשבון כלהלן:

 בבנק מס׳ חשבון בתאריך הסיבה

 8. פרטים על הליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א-1991

 • לא ניתן נגדי בעבר צו הגנה לפי החוק הנ׳׳ל.

 • ניתן נגדי צו הגנה כלהלן:

 בבית משפט מם׳ תיק בתאריך פירוט הצו הערות

 9. עיסוקים גוםפים:

 אני בעל/ת רשיון לחקירות פרטיות כן • לא •

• לא • ן  אני בעל/ת רשיון לארגון שירותי שמירה או תאגיד חוקרים כ

 אני עובד/ת מועסק/ת במשרד חקירות כן • לא •

• לא • ן  אני עובד/ת/מועסק/ת בארגון/משרד לשירותי שמירה או בתאגיד חוקרים כ

• לא • ן  10. אני עוסק/ת בגביית חובות במישרין או בעקיפין כ

 11. אם יש לך או למי בבני משפחתך קשר לגביית חובות-פרט/י:
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 12. עיסוקים אחרים - פרט/י:

 13. אני מסכים/ה כי הועדה תקבל אודותי מידע, לפי דרישה, מהמרשם הפלילי במשטרת ישראל, בין

 בכתב ובין בכל דרך אחרת.

 תצהיר.

 לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, אני

 מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי בטופס הבקשה נכונים ומדוייקים.

 תאריך שם המבקש/ת חתימת המבקש/ת

 אני מאשר/ת בזה כי ביום הופיע/ה בפני עו״ד

גב׳ שזיהה/תה עצמו/העם  במש-די בכתובת ,מר/

 ת״ז ו/או המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את

 האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה הצהרתו/ה
 הנ״ל וחתם/ה עליה בנוכחותי.

 חתימת עורך הדין וחותמת

 הנחיות למילוי הבקשה:

 1. הבקשה תוגש ב־2 עותקים לפי הכתובת: ועדת האישורים, הנהלת בתי המשפט, רח׳ יפו 19,
 ירושלים, מיקוד 91003.

 2. לבקשה יש לצרף המסמכים הבאים:

 א. עותק/צילום תעודת שחרור.

 ב. תולדות חיים (בקצרה).

 ג. שלוש תמונות פספורט.
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ג 1 0 ס פ ו  ט
 (תקנה 37א (ב))

 לכבוד
 ועדת האישורים

 בקשה לחידוש אישור של בעל תפסיד

 1. אני
 שם פרטי שם משפחה מס׳ת׳׳ז

 שם הישוב מיקוד רח׳ מס׳ הבית

 בעל/ת אישור בעל תפקיד מם׳ מבקש/ת לחדש את האישור לתקופה

 נוספת של שנה.

 2. להלן דיווחי על עדכון פרטים בנושאים הבאים:

 א. עדכון פרטים על עבר פלילי:

 • לא הוגש נגדי כתב אישום בשנה האחרונה.

 • הוגש/ו נגדי בשנה האחרונה כתב/י אישום כלהלן:

 • נפתחה נגדי חקירה פלילית במשטרה/במסגרת רשויות המס(מכס, מע׳׳מ, מס-הכנסה)

 כלהלן:

 מס׳ תיק בבימ׳׳ש
 האשמה תאריך שלום/מחוזי מועד שמיעה/

 (פרטי האירוע) ההגשה בתחנת משטרה חקירה פסק דין

 ב. עדכון פרטים על תיקים בהוצאה לפועל:

 • לא נפתחו נגדי הליכי הוצאה לפועל בשנה האחרונה.

 • נפתחו נגדי בשנה האחרונה תיקים בהוצאה לפועל כלהלן:

 בלשכת הסיבה לפתיחת יתרת פרטי הזוכה/
 תיק מס׳ הוצאה לפועל התיק* סכום החוב כ״כ הזוכה
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 ג. עדכון הגבלות חשבון לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ׳׳א-1981

 • לא הוטלו עלי הגבלות חשבון בכל בנק שהוא.

 • הוטלו עלי הגבלות חשבון כלהלן:

 בבנק מסי חשבון בתאריך הסיבה

 ד. פרטים על הליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א-1991

 • לא ניתן נגדי בשנה האחרונה צו הגנה לפי החוק הנ״ל.

 • ניתן נגדי בשנה האחרונה צו הגנה כלהלן:

 בבית משפט מס׳ התיק בתאריד פירוט הצו הערות

 3. עיסוקים או מקומות עבודה חדשים:

 4. אני מסכים שהועדה תקבל אודותי מידע לפי דרישה, מהמרשם הפלילי במשטרת ישראל בין בכתב
 ובין בכל דרך אחרת.

 תצהיר

 אני מצהיר/ה בזה, כי כל הפרטים שמסרתי בטופס הבקשה לחידוש האישור נכונים ומדוייקים, לאחר

 שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.

 תאריד שם המבקש חתימת המבקש

 אני מ<:שר/ת בזה כי ביום הופיע/ה בפני עו״ד
 בעל רשיון במשרדו בכתובת
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 מר/גב׳ שזיהה/תה עצמו/ה עם ת׳יז
 (המוכר/ת לי באופן אישי), ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה הצהרתו/ה הנ״ל וחתם/ה עליה בנוכחותי.

 חתימת עורך דין חותמת

 הנחיות למילוי הבקשה:

 1. הבקשה תוגש ב־2 עותקים לפי הכתובת: ועדת האישורים, הנהלת בתי המשפט, רח׳ יפו 19,

 ירושלים, מיקוד 91003.

ג ו ס ׳ ס מ ס פ ו  ט
 (תקנה 37ה (א))

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

ט פ ש מ  הנהלת בתי ה

 לשכת הוצאה לפועל ב
 ם העברת ביצוע הליך ללשכה

 תיק מס׳

 כתב הטלת תפקיד - הוראה לביצוע הליך

 תקף עד יום

 אל:
 שם משפחה שם פרטי מס׳ ת״ז

 בהתאם לסעיף 5 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967, אני מטיל עליך את תפקיד ביצוע צו ראש
 הוצאה לפועל מיום שמספרו כלהלן:

ד ג  נ

 החייב
 שם משפחה שם פרטי מס׳ת׳׳ז

 שמענו לגביית הסכום ש״ח

 לטובתהזוכה
 שם משפחה שם פרטי מם׳ ת״ז

 המיוצג ע״י ב״כ עו״ד

 תאריך המוציא לפועל

 מצ״ב העתק מאושר של הצו.
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ד ו פלז 0  טו
 (תקנו; 37 ח (ג))

 בית משפט המחוזי בירושלים
 תיק מסי

 הודעה על ערעור

 שם המערער ומענו

 מם׳ זזות

ד ג  נ

 היועץ המשפטי לממשלה/ (המשיב, אם היועץ המשפטי לממשלה הוא המערער).

! 
 אל:

 דע כי ביום בשעה או בסמוך לאחריה, יתבקש בית
 המשפט מטעם המערער הנ״ל לשמוע טענותיו על החלטת ועדת האישורים לעניו בעל תפקיד בהוצאה

 לפועל.

 ואלה ונימוקי הערעור:

 מצ״ב תצהיר לאימות העובדות המשמשות יסוד לערעור.

 תאריך

 ן13. תקנות ההוצאה לפועל(כשירותו של בעל תפקיד וחובותיו)(הוראת שעה), התש״ן-61990 ביטול
- בטלות.

 14. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 8 ו־13 ביום כ״ד בחשון התשנ״ב(1 בנובמבר תחילה
.{1991 

 (ב) תחילתן של תקנות 8 ו־13 ביום ז׳ בחשון התשנ״ב (15 באוקטובר 1991).

 ג׳ בהשרי התשנ״ב (11 בספטמבר 1991)
ד ו ד י ר  >חמ 0-53 דן מ
 שר המשפטים
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 6 ק״ו; התש׳ץ, עמי 590¡ התשנ״א, עמי 1026.
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 תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון), התשנ׳׳ב-1991

 ״אגרה בעד אישור
 של בעל תפקיד

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5ב ו־88 לחוק ההוצאה לפועל,׳התשכ״ז-1967', סעיף 83(א)(3)
, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין,  לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984
, ובאישור ועדת  בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-31985

, אני מתקין תקנות אלה:  החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי חוק־יסוד: משק המדינה4

 1. אחרי תקנה 8 לתקנות ־הוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשכ״ח-51968 (להלן -
 התקנות העיקריות), יבוא:

 8א. (א) המבקש לקבל אישור של בעל תפקיד לפי סעיף 5(ב) לחוק, ישלם
 בעת הגשת בקשתו אגרת אישור חד־פעמית בסכום הנקוב בתוספת.

 (ב) המבקש לחדש אישור של בעל תפקיד ישלם בעת הגשת בקשתו
 אגרת חידוש שנתית בסכום הנקוב בתוספת.

 (ג) הוגשה בקשה לחידוש אישור של בעל תפקיד לאחר המועד שנקבע
, ישלם המבקש, אם הגיש  לכך בתקנות ההוצאה לפועל, התש״ם-61979

 בקשתו -

 (!) תוך חודש מהמועד האמור - תוספת של 50%:

 (2) לאחר מכן - כפל אגרת החידוש.״

 הוספת תקנה 8א

450 

 150״

 בתוספת לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

 ״(ד) האגרה בעד -

 (א) כקשה לקבל אישור של בעל תפקיד

על תפקיד  (ב) בקשה לחידוש שנתי של אישור נ

 תיקון התוספת 2.

 3. על אף האמור בתקנה 10א (ב)(1) לתקנות העיקריות, ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 2
 ביום כ״ה בטבת התשנ״ב (1 בינואר 1992), לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר

 1991 לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר 1991, בכפוף להוראות תקנה 10א(ג).

ד ו ד י ר ן מ  ד
 שר המשפטים

 כ״ ח בתשרי התשנ״ב (6 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-88)

 ם״ח התשכ״ז, עמי 116.
 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 60; התשנ״א, עמי 130.
 סייח התשל״ה, עמי 206.

 ק״ת התשכ״ח, עמי 2132; החש״ן, עמ׳ 1214.
 ק״ת התש״ט, עמי 386: ק״ת התשנ״א, עמי 320.

 צו לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) (עבודות בניה),
 התשג״ב-1991

 בתוקף סמכותי לפי פסקה (2) להגדרת ״מגזר עסקי״ בסעיף 1 לחוק לעידוד המגזר העסקי
 (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ״א־ 1991 ; (להלן-החוק), אני קובע לאמור:

 סייח התשנ״א, עמ׳ 160.
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 1. בצו זה - הגדרות

 ״סיוע״ - כל הטבה הניתנת מאת משרד הבינוי והשיכון, במישרין או בעקיפין, לרבות מענקים
 לזירוז תחילת הבניה או סופה והתחייבויות רכישה:

 ״עבודות בניה״ - לרבות עבודות חפירה, ביוב, סלילת כבישים ודרכים, עבודות עפר ועבודות
 הקשורות בהכנה לבניה ולהשלמתה:

 ״עבודות בניה פרטיות״ - עבודות בניה המתבצעות כולן בידי מי שאינם זכאים לסיוע, או לא
 קיבלו סיוע החל. ביום י״א באלול התשי׳ן(1 בספטמבר 1990), ואחת היא אם הן מבוצעות

 על־ידי קבלן ראשי, קבלן משנה שלו, קבלני המשנה שלהם או עובדיהם של הללו.

בניה ־למעט עבודות בניה פרטיות עבודות בניה  2. המגזר העסקי כמשמעותו בחוק לא יכלול עבודות 1
 המתבצעות על־ידי מי שכל עיסוקו בעבודות בניה כאלה. שעליהן לא -חול

 החוק

 כ״ג בתשרי התשנ״ב (1 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-2526)

י ע ד ו ק מ ח צ  ) י
 שר האוצר

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתים מבניה קלה), התשנ״ב-ו199

 !:תוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ד,תשי״ח-11957,
 וסעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדשן, התשל״ט-1979', אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה -

:  ״מכון התקנים״ ו״סימן השגחה״ - כמשמעותם בחוק התקנים, התשי״ג-31953

 ״בתים מבניה קלה״ - כמשמעותם במפמ״כ 422:

 ״מפמי׳כ 422״ - מפרט מכון 422 מפברואר 1991, או כל מפרס או תקן שקבע מכון התקנים
 במקומו.

 2. על אף האמור בכל דין, לא ייצר אדם בתים מבניה קלה, לא ייבא אדם אותם, לא יגיש
 רשמו;׳ עליהם כדי להתירם מפיקוח רשות המכס, ולא יעביר יצרן, יבואן או סוחר בכל דדך של
 והעבר: את הבעלות או את החזקה בהם, אלא אם כן צורפה למסמכי היבוא או למסמכי המכירה או
 הקניה או ההעברה, לפי הענין, תעודה מאת מכון התקנים על עמידה בדרישות מפמ״כ 422.

 3. מפרט 422 הופקד במקומות שנקבעו להפקדת תקנים רשמיים על פי ההודעה שפורסמה הפקדת המפרט
 בילקוט הפרסומים, התשל״ו, עמ׳ 1871, וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 4. קביעת התאמת בית מבניה קלה לדרישות מפרט 422 לעניו מתן תעודה כאמור בסעיף 2, דרכי הבדיקה
 תיעשו: על פי דרכי הבדיקה המקובלות לענין זה במכון התקנים.

 5. הוראות צו זה לא יחולו על בתים מבניה קלה שניתן לגביהם היתר לסמן בסימן השגחה. סייג לתחולה

 הסדרת יצור
 יבוא ושיווק

 1 סייח התשי״ח, עמי 24: התשמ״ט, עמי 40.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.

 3 סייח התשי״ג, עמי 30¡ התשל״ס, עמי 34.
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 שמירת דינים 6. צו זה בא להוסיף על כל דין אחר.

 תחילה 7. תחילתו של צו זה חודש מיום פרסומו.

 ח׳ בתשרי התשנ״ב (16 בספטמבר 1991)
ם י ס ה נ ש  (חמ 3-2291) מ

 שר התעשיה והמסחר

 צו התקנים (בתים מבניה קלה - מטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים),
 התשנ״ב-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(א) לחוק התקנים, התשי׳׳ג ״1953' (להלן - החוק), ולפי בקשת
 משרד הבינוי והשיכון, אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״בתים מבניה קלה״ - כמשמעותם במפרט מכון התקנים מסי 422 מפברואר 1991:

 ״מכון התקנים״ - כמשמעותו בחוק.

 2. יבוא או מכירה או העברה בכל דרך מדרכי ההעברה, של מוצרים המורכבים בבתים מבניה
מכת מס׳ 321/90, יהיו  קלה אשר יובאו על ידי משרד הבינוי והשיכון במסגרת מכרז מס׳ 315/91 ו
 פטורים ממילוי אחר דרישות התקנים הרשמיים שבתוספת, ובלבד שאותם בתים מבניה קלה עמדו

.  בתנאי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתים מבניה קלה), התשנ׳׳ב-21991

 3. תוקפו של צו זה עד ליום כ״ו באדר ב׳ התשנ׳׳ב (31 במרס 1992).

 פטור ממילוי
 אחר דרישות

 תקנים רשמיים

 ת״י 507
 ת״י 576
 ת״י 751
 ת״י 938
 ת״י 972
 ת׳׳י 1144

 חוסמת
 (סעיף 2)

 ת״י 146
 ת״י 169
 ת״י 171
 ת״י 222
 ת״י 238
 ת׳׳י 272
 ת׳׳י 314

 ת״י 6
 ת״י 21
 ת׳׳י 23

 ת״י 37 חלקים 1,2
 ת״י 69.1
 ת׳׳י 101
 ת״י 103

 ח׳ בתשרי התשנ״ב (16 בספטמבר 1991)
ם י ס ה ג ש  (חמ 3-95) מ

 שר התעשיה והמסחר

 סייח התשי׳׳ג, עמי 30! התשי״ט, עמי 34.
 ק״ת התשנ״ב, עמי 341.
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