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תקנות ההוצאה לפועל )אגרות, שכר והוצאות( )תיקון(, התשע"ד-2014
שר  באישור  התשכ"ז-11967,  לפועל,  ההוצאה  לחוק   88 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת חוקה חוק 

ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

התשכ"ח-31968,  והוצאות(,  שכר  )אגרות,  לפועל  ההוצאה  לתקנות  2א  תקנה  אחרי    1
)להלן - התקנות העיקריות(, יבוא: 

 "הגדלת קרן החוב-
 השלמת האגרה

קרן  את  להגדיל  לזוכה,  לפועל  הוצאה  רשם  )א( התיר  2ב  
הנדרש  האגרה  סכום  את  הזוכה  ישלים  בתיק,  החוב 
ימים   30 בתוך  העניין,  לפי  בתוספת,  ו–)6(  )א()1(  פרט  לפי 
מהמועד שהותרה ההגדלה; לא שולמה האגרה בפרק הזמן 

האמור יגיש הזוכה בקשה חדשה 

)ב( יתרת האגרה תחושב על פי סכום  ההפרש שבין קרן 
החוב המתוקנת לבין קרן החוב המקורית  

)א(  משנה  בתקנות  כאמור  האגרה  יתרת  שולמה  )ג( לא 
הרשם  החלטת  אף  על  בתיק,  החוב  קרן  תוגדל  לא  ו–)ב(, 

להתיר הגדלת קרן החוב בתיק לפי תקנת משנה )א(  

סעיף  לפי  משכנתה  ביצוע  על  תחול  לא  זו  )ד( תקנה 
81ב1)א( לחוק  

אגרה בעד ביצוע 
משכנתה על דירת 

מגורים לפי סעיף 
81ב1 לחוק

81ב1)א(  בסעיף  כאמור  משכנתה  לביצוע  בקשה  הוגשה  2ג  
לחוק, תשולם האגרה כמפורט להלן: 

ב',  בטור  כמפורט  האגרה  תשולם  התיק  פתיחת  )1( עם 
בפרט )א()1( בתוספת; סכום האגרה יחושב לפי סכום החוב 

שבפיגור כהגדרתו בסעיף 81 ב1)ה( לחוק; 

ההלוואה  חוב  מלוא  את  להיפרע  זכאי  הזוכה  היה     )2(
לפי סעיף 81ב1)ב()5( לחוק, ישלם הזוכה את יתרת האגרה; 

סכום יתרת האגרה יהיה הסכום הנמוך מבין אלה: 

)א()1(  בפרט  ב',  בטור  האגרה  שבין  ההפרש  )א( 
חוב  מלוא  מסכום  מחושבת  כשהיא  בתוספת, 
כפי   - לחוק  81ב1)ב(  בסעיף  כהגדרתו  ההלוואה 
שיפורט בדף חשבון עדכני ומאושר שיגיש הזוכה - 
לבין הסכום המשוערך של האגרה ששולמה בתיק עם 
פתיחתו; לעניין זה, "מלוא חוב ההלוואה" - כהגדרתו 
לחוב  שנוספו  סכומים  למעט  לחוק,  81ב1)ה(  בסעיף 
בשל אגרה ששולמה בפתיחת התיק, הוצאות כינוס 

ושכר טרחת כונס נכסים;

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 328; התשע"ג, עמ' 98   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
ק"ת התשכ"ח, עמ' 2132; התשס"ט, עמ' 1236   3

 הוספת תקנות
2ב ו–2ג
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)א()1(  בפרט  ב,  בטור  האגרה  שבין  ההפרש  )ב( 
ערכו  כפי  הנכס  משווי  מחושבת  כשהיא  בתוספת, 
בהסכם מכירת המקרקעין, לבין הסכום המשוערך של 

האגרה ששולמה בתיק עם פתיחתו;

בקשה  להגשת  תנאי  הוא  האגרה  יתרת  )3( תשלום 
למכירת המקרקעין; 

)4( ביקש הזוכה את סגירתו של התיק במהלך תקופת עיכוב 
מהסדר  כתוצאה  או  לחוק  81ב1)ב()4(  סעיף  לפי  ההליכים 
חוב שקדם לבקשה למכירת המקרקעין, לא יחויב בתשלום 

יתרת האגרה; 

)5( הוגשה בקשה לביצוע מיידי של משכנתה על מלוא 
האגרה  תשולם  לחוק,  81ב1)ג(  סעיף  לפי  ההלוואה  חוב 
האגרה  סכום  בתוספת;  )א()1(  בפרט  ב',  בטור  כמפורט 
בסעיף  כהגדרתו  ההלוואה  חוב  מלוא  סכום  לפי  יחושב 
הנמוך  לפי  בתיק,  החוב  קרן  סכום  לפי  או  לחוק  81ב1)ה( 

מבין שניהם; 

המגורים  דירת  את  למכור  רצונו  על  החייב  )6( הודיע 
בעצמו לפי סעיף 81ב1)ב()3( לחוק, לא תשולם יתרת האגרה 

לפי פסקאות משנה )2( ו–)3( " 

בתוספת לתקנות העיקריות -   2
בפרט )א( -  )1(

בפרט )1(, בסופו יבוא ", או בקשה לביצוע עיקול שמקורו בהחלטה אחרת  )א( 
של בית משפט;"; 

פרט משנה )8( - יימחק; )ב( 

פרט משנה )10( - יימחק;  )ג( 

פרט )ג( - יימחק;   )2(

בפרט )ד(, אחרי פרט משנה )2( יבוא:  )3(

 בשקלים חדשים

48"")3( עשיית תצהיר

3   תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה( 
התשע"ד א'  באדר  א'  שמיום  בתקופה  העיקריות,  בתקנות  האמור  אף  )א( על    4 

)1 בפברואר 2014( עד סיום תוקף הוראת השעה שבפרק א'2 לחוק4, יראו כאילו  - 

תיקון התוספת

תחילה

הוראות שעה

__________
ס"ח התשע"ג, עמ' 98   4



קובץ התקנות 7338, ב' באדר א' התשע"ד, 2014 2 2  606

)1(  אחרי תקנה 3א לתקנות העיקריות בא:

"אגרה בעד ביצוע 
הליך במסלול מזונות

לפי  מזונות  במסלול  הליך  לביצוע  בקשה  הוגשה  )א(  3ב  
פרק א'2  לחוק או הועבר תיק מהמסלול הרגיל למסלול 
פרט  לפי  אגרה  תשולם  לחוק,  20כ  סעיף  לפי   מזונות 
)א( בפרט  הקבועה  האגרה  על  נוסף  בתוספת,  )א()4א( 

)4(; אחרי שנה ממועד פתיחת התיק, ומדי שנה אחריה, 
תשולם אגרה נוספת לפי פרט )א()4ב( לתוספת  

תיק  שהועבר  או  מזונות  במסלול  תיק  נסגר  )ב(  
לחוק,  20יט  סעיף  לפי  רגיל  למסלול  מזונות  ממסלול 
ששולמה   האגרה  תוחזר  לא  בתיק,  הליכים  וננקטו 
אם  בתוספת  )א()4ב(  פרט  לפי  או  )א()4א(  פרט  לפי 
הפרטים  לפי  נוספת  אגרה  תיגבה  לא  אך  שולמה, 

האמורים  

למסלול  שהועבר  או  מזונות  במסלול  תיק  נסגר  )ג( 
רגיל ולא ננקטו בו הליכים, יוחזר לזוכה סכום האגרה 
לפי פרטים )א()4א( ו–)א()4ב(, בהפחתת הסכום הנקוב 

בפרט )ו( "; 

בתוספת לתקנות העיקריות, בפרט )א(, אחרי פרט משנה )4( בא:    )2(

בשקלים חדשים

")4א( בקשה לביצוע לפי פרט )א()4( שהוגשה 
במסלול מזונות

64 בעת הגשת 
הבקשה

)4ב( אחרי שחלפה שנה ממועד פתיחת התיק 
ומדי שנה

 "60

יראו   ,)2015 במאי   17( התשע"ה  באייר  כ"ח  יום  עד  התחילה  שמיום  בתקופה  )ב( 
כאילו, בתוספת לתקנות העיקריות, בפרט )א(, בפרט משנה )11(, במקום "3 לכל עמוד" 

נאמר "3 0 לכל עמוד החל בהעתק 30 במספר"  

כ"ט בשבט התשע"ד )30 בינואר 2014(
)חמ 3-88-ת1(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  



607 קובץ התקנות 7338, ב' באדר א' התשע"ד, 2014 2 2 

תקנות ההוצאה לפועל )הוראת שעה(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20כג ו–88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן 
- החוק(, ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ובאישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: 

ההוצאה  בתקנות  כאילו  יראו   ,2 בתקנה  כמפורט  אלה  תקנות  של  תוקפן  בתקופת    1
לפועל, התש"ם-31979 )להלן - התקנות העיקריות( -

אחרי ההגדרה "מערכת מיכון" בא:  )1(

""עובד מסלול מזונות" - עובד במסלול המזונות, כהגדרתו בחוק;";

בתקנה 14, אחרי תקנת משנה )ב( בא:  )2(

לעניין הליך במסלול מזונות לפי פרק א'2 לחוק, תוגש הבקשה לפי בקשת  ")ג( 
אם  המזונות  מסלול  עובד  ביוזמת  או  המזונות  מסלול  עובד  באמצעות  הזוכה 
קיבל מידע שעלה ממנו חשש ממשי שהחייב עומד להבריח נכסים  או לצאת 
את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פרעונו, או אם מתקיימות נסיבות 
העובדות  אימות  לשם  תצהיר  יצורף  לבקשה  כן;  לעשות  המצדיקות  אחרות 

הכלולות בבקשה ";

לפני תקנה 102 בא:  )3( 

"פרק ח'2: הוצאה לפועל במסלול מזונות

דרכי הגשת בקשה 
לביצוע במסלול 

מזונות

העברת  או  מזונות  במסלול  הליך  ביצוע  המבקש  101ו  זוכה 
תיק ממסלול רגיל למסלול מזונות יציין זאת על גבי בקשת 
הנדרשים  המסמכים  יצורפו  הביצוע  לבקשת  הביצוע; 
הצהרת  וכן  בתיק,  חייב  לכל  ביחס  שאלון  אלה,  בתקנות 
זוכה לגבי  זוכה שאינו המוסד, המהווים  חלק בלתי נפרד 
שבתוספת  ו–21ד  21ג  21ב,  טפסים  לפי  הביצוע,  מבקשת 

הראשונה, לפי העניין 

101ז  חייב יגיש לפקיד לשכה שבה מתנהל התיק הודעה בכתב דרכי דיווח של חייב
או  לחוק  20טז)ג(  בסעיף  כאמור  לזוכה  ששילם  תקבול  על 
או  דואר  בין–מחשבים,  תקשורת  באמצעות  אותה  ישלח 

פקסימילה ";

בתקנה 123א)ב(, אחרי "במסלול מקוצר" בא "או במסלול מזונות";   )4(

בתוספת הראשונה -   )5(

במקום טופס 1ב בא: )א( 

הוראת שעה

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ג, עמ' 98   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2
ק"ת התש"ם, עמ' 386; התשע"ג, עמ' 1538   3
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"טופס 1ב
)תקנה 10)א((
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אחרי טופס 21א בא: )ב( 

"טופס 21ב

)תקנה 101ו(

תאריך : ____________________

שאלון זוכה בפתיחת תיק מזונות - מסלול מזונות

)מיועד לזוכה שאינו המוסד לביטוח לאומי(

א   פרטים אישיים:  ) יש לצרף צילום ת"ז + ספח הילדים(

שם משפחה  ______________________     שם פרטי ____________________

ת"ז  ____________________________    

כתובת מעודכנת  ________________________________________________

טל' סלולרי:  1   _____________________      2  _______________________

טל' בית  ________________________   פקס' ___________________________

מייל  _________________________________________________________________

ב   פרטי הילדים:

שם:  ________________  ת"ז  __________________ גיל __________  )1(

תאריך לידה: _______________  סכום המזונות החודשי: _____________

שם:  ________________  ת"ז  __________________ גיל __________  )2(

תאריך לידה: _______________  סכום המזונות החודשי: _____________

שם:  ________________  ת"ז  __________________ גיל __________  )3(

תאריך לידה: _______________  סכום המזונות החודשי: _____________

שם:  ________________  ת"ז  __________________ גיל __________  )4(

תאריך לידה: _______________  סכום המזונות החודשי: _____________

שם:  ________________  ת"ז  __________________ גיל __________  )5(

תאריך לידה: _______________  סכום המזונות החודשי: _____________

גב הטופס

"
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פרטי פסק הדין: ג  

ביהמ"ש  _____________     מס' תיק _______________   תאריך פס"ד ____________

ביהמ"ש  ______________   מס' תיק _______________   תאריך פס"ד ____________

סכום המזונות החודשי הבסיסי  _____________________   דמי המזונות זמניים / קבועים 

דמי המזונות צמודים  __________________________________________________________________________________  

המזונות ישולמו עד גיל ___________, לאחר מכן ובמהלך הלימודים / השירות הצבאי  ישולם 
___________________________________________________   )1/3 מדמי המזונות( 

כמצוין בסעיף  __________________________________________   בפסה"ד הרצ"ב 

החזר הוצאות נלוות:

סוג ההוצאה  
)חינוך, בריאות וכד'(

הסעיף בפסק הדין שבו 
אושרה ההוצאה 

אחוז ההחזר של 
החייב מההוצאה 

סכום להחזר במועד 
הפתיחה )אם יש(

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ד   פרטים ומידע על החייב:

שם משפחה ________________________     שם פרטי _____________________

ת"ז _________________________________

כתובת ידועה  _____________________________________________________

כתובת שנייה _____________________________________________________

טל' סלולרי:  1   ______________________      2  ______________________

טל' בית  __________________________   פקס' _______________________

מייל ___________________________________________________________
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החייב נפטר: כן/לא 

החייב פושט רגל: כן/לא 

החייב תושב שטחים: כן/לא        

החייב תייר: כן/לא 

אם כן, לאן?________________________ החייב עזב את הארץ : כן/לא       

נכסים ידועים:

נא פרט/י, כל הידוע לך, לגבי כל אחד מהנכסים שלהלן:

מקום עבודה וכתובת מלאה _________________________________________________________________________

חשבונות בנק: 

שם הבנק: _______________ מס' סניף:  __________________  מס' חשבון: ________________

כרטיסי אשראי:

סוג כרטיס האשראי: _______________   מס': ________________  תוקף: ___________________ 

קרן השתלמות: ______________________________________________________

קופת גמל:  _________________

חסכונות )סוג החיסכון, היכן מוחזק( _______________________________________

מניות _____________________________________________________________

מט"ח ____________________________________________________________

ביטוח לאומי )קצבאות( _______________________________________________

פנסיה ____________________________________________________________

ירושה ____________________________________________________________

מקרקעין )גוש וחלקה( _____________________________בבעלות  מלאה/משותפת  

פרט ___________________

רכב )מספר רישוי(____________________________________________________

פרטים על זכויות שבשלהן הוגשו תביעות משפטיות )מס' תיק בבית המשפט, בית המשפט, 
סוג התביעה, סכום החוב( _______________________________

פרטים על רכוש אישי בעל ערך )סוג פריט, תאריך רכישה, ערך( ________________________________

פרטים על ציוד הנדסי/כלי שיט/כלי טיס )סוג, שנת ייצור, תוצרת, דגם, מס' רישיון, תאריך 
רכישה, שווי מוערך( _____________________________________

הכנסות נוספות )לרבות מהשכרת נכס וכיו"ב( ונכסים אחרים__________________________

נקיטת הליכים נגד החייב:

אבקש לא ליזום הליכי  מאסר נגד החייב בתיק זה.   □
לפעול  אבקש  ולכן  החוב  את  לפרוע  בלי  מהארץ  יצא  שהחייב  ממשי  חשש  קיים  	□
מצורף  האזהרה   המצאת  בטרם  הארץ  מן  החייב  יציאת  לעיכוב  רשם  צו  להוצאת 

תצהיר מפורט לתמיכה בבקשה  
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צו  להוצאת  לפעול  מהלשכה  אבקש  ולכן  נכסים  יבריח  שהחייב  ממשי  חשש  קיים  	□
רשם לעיקול הנכסים ברישום  בטרם המצאת האזהרה  מצורף תצהיר מפורט לתמיכה 

בבקשה 

לזוכה ולחייב בעלות משותפת במקרקעין   	□
שם ____________________   תאריך ______________  חתימה __________________

פרטי הפקיד המזהה  _____________________      חותמת ________________________   

חתימה ___________________________

טופס 21ג

)תקנה 101ו(

שאלון מידע לביטוח לאומי
 בתיק מזונות - מסלול מזונות 

לפי סעיף  20יז לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, המוסד ימסור כל מידע שיש בידיו 
על החייב ושהיה רשאי לעשות בו שימוש לשם גביית החוב 

תאריך מילוי השאלון: ______________________

שם הפקיד ממלא השאלון: _____________________

חלק א':  פרטי החייב:  

שם משפחה _______________________ שם פרטי _____________________

ת"ז ___________________________    

כתובת מעודכנת  ________________________________________________

פרטים על רכב:

סוג: _________  שנת ייצור: ____________  תוצרת: __________   דגם: _________  מספר רישיון: __________

תאריך רכישה: ______________ שווי מוערך: __________________

מצב כלכלי ידוע על החייב:  

זכאי להבטחת הכנסה / השלמת הכנסה / גמלאות / קצבאות שונות:

_______________________________________________________________________________________

מידע על הכנסות מגמלה או קצבה  )נכות וכיו"ב(:

סוג הגמלה: ___________________ 

סוג הקצבה: קצבת שירותים מיוחדים / קצבת ילד נכה / קצבת ניידות קצבת נכות כללית / 
קצבת נכות מהעבודה / היוון קצבת נכות / קצבת זקנה /  קצבת סיעוד לקשישים /  קצבת 
שאירים / קצבת ילדים קצבת מזונות / קצבת תלויים /  קצבת ילדים להורים מאמצים 

קצבת מחיה/ גמלאות 

_____________________________________________________________________________________________________________



613 קובץ התקנות 7338, ב' באדר א' התשע"ד, 2014 2 2 

חלק ב' - מידע על החייב שהתקבל מהזוכה כהגדרתה בחוק המזונות )הבטחת תשלום(, 
התשל"ב-1972

יש למלא את הפרטים שלהלן רק אם המידע נמסר על ידי הזוכה ולא על בסיס מידע 
שבידי המוסד

מתגורר בשכירות? כן/לא

טלפון סלולרי מעודכן:  1   ___________________ 2  ____________________

טל' בבית  _______________________________   פקס' _______________________

מייל  ___________________________________________________________________

שם האב _____________________________ שם האם _____________________  

כתובת ההורים _______________________________________________________

עובד/לא עובד )יש להקיף בעיגול(

מקום עבודה:

____________________________________________________________________________________________________________

שם העסק _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

כתובת מלאה של מקום העבודה/ העסק:  __________________________________________

טל' במקום העבודה: ________________________________________________

החייב נפטר: כן/לא 

החייב פושט רגל: כן/לא 

החייב ירד מהארץ: כן/לא 

מידע על חשבונות בבנקים*: 

יתרה ליוםסוג חשבוןמס' חשבוןסניףשם הבנק

* צמוד ל)מט"ח/מדד(, כולל משיכות יתר 
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פרטים על נדל"ן: 

סוג הזכות )סמן V(תיאור הנכס
 שכירות
)V פרטי שעבוד)סמן

גוש/חלקה
 סוג

הנכס

המען )ציין רח', 
מס' בית, יישוב, 

בעלותמיקוד(
חכירה 
לדורות

שכירות 
מוגנת

לזוכה ולחייב בעלות משותפת במקרקעין? כן / לא

פרטים על קופות גמל / קרנות/ חסכונות/ פקדונות / ני"ע/ מניות ע"ש החייב: 

תאריך פתיחת הקופה/תכניתערךתאריך הצטרפותשם הקופה/תכנית

הכנסה ממקורות נוספים:   

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

פרטים על זכויות שבשלהן הוגשו תביעות משפטיות: 

הערותסכום החובסוג התביעהבית משפטמס' תיק בית המשפט

פירוט רכוש אישי בעל ערך )ריהוט עתיק, תמונות, תכשיטים, אוספים וכו'(: 

ערךתאריך רכישהסוג פריטמס'

1

2

3

4

5

6
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ערךתאריך רכישהסוג פריטמס'

7

8

9

10

פרטים על רכב/ציוד הנדסי/כלי שיט/כלי טיס: 

שווי מוערךתאריך רכישהמ ר דגםתוצרתשנת יצורסוג

נכסים ידועים:

קרן השתלמות ______________________________________________________

קופות גמל ____________________________________________________________

חסכונות ___________________________________________________________

מניות _____________________________________________________________

מט"ח ____________________________________________________________

פנסיה ____________________________________________________________

ירושה ____________________________________________________________

מקרקעין ) גוש וחלקה ( ________________________________________________

רכב ______________________________________________________________

נכסים או הכנסות נוספים _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

חלק ג' - נקיטת הליכים נגד החייב:

אבקש לא ליזום הליכי מאסר נגד החייב בתיק זה  	□
לפעול  אבקש  ולכן  החוב  את  לפרוע  בלי  מהארץ  יצא  שהחייב  ממשי  חשש  קיים  	□
להוצאת צו  רשם לעיכוב יציאת החייב  מן הארץ בטרם המצאת האזהרה  מצורף 

תצהיר מפורט לתמיכה בבקשה  

קיים חשש ממשי שהחייב יבריח נכסים ולכן אבקש מהלשכה לפעול להוצאת צו רשם  	□
לעיקול הנכסים ברישום  בטרם המצאת האזהרה  מצורף תצהיר מפורט לתמיכה בבקשה 

שם ____________________   תאריך ______________  חתימה __________________________________

פרטי הפקיד המזהה  _____________________      חותמת __________________________________   

חתימה ___________________________



קובץ התקנות 7338, ב' באדר א' התשע"ד, 2014 2 2  616

שם ____________________   תאריך ______________  חתימה ______________

_______________________________________________________________________________ הממלא:  הפקיד  הערות 
_____________________________________________________________________________________________________________

טופס 21ד
)תקנה 101ו(

הצהרת הזוכה שאינו המוסד לביטוח לאומי: 

מהמוסד  חלקם  את  או  לי  המגיעים  המזונות  דמי  את  קיבלתי  לא  כי  מצהירה  אני  	□
לביטוח הלאומי 

)אם הועבר התיק ממסלול רגיל למסלול מזונות(: אני מצהירה כי גובה חוב המזונות  	□
נכון למועד העברת התיק ממסלול רגיל למסלול מזונות הוא: ______________

אני מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי חלק מדמי המזונות המגיעים לי לפי פסק הדין  	□
ומבקשת לגבות את ההפרשים באמצעות "מסלול מזונות" בהוצאה לפועל  

ידוע לי שכל זמן שתיק ההוצאה לפועל פתוח, איני יכולה לגבות את חוב המזונות שבשלו  	□
נפתח תיק זה באמצעות  המוסד לביטוח לאומי או כל לשכת הוצאה לפועל אחרת  

בפרטי  או  מגוריי  בכתובת  שחל  שינוי  בכל  הלשכה  את  לעדכן  מתחייבת  אני  	□
ההתקשרות עמי  

בהתאם לסעיף 20טז)א( לחוק, אני מתחייבת לדווח ללשכת ההוצאה לפועל, באופן מיידי  	□
ולא יאוחר משבעה ימים ממועד השינוי, על כל שינוי בגובה דמי המזונות החודשיים 
ועל כל שינוי בהחזר ההוצאות המגיע לי, אם כתוצאה משינוי פסק הדין ואם כתוצאה 

מכל שינוי אחר, בכפוף להוראות פסק הדין )הגעת הקטין לבגרות וכיוב'(  

בהתאם לסעיף 20טז)א( לחוק, אני מתחייבת לעדכן את הלשכה, בתוך 7 ימים לכל  	□ 
היותר, על  כל תקבול  שאקבל מהחייב שלא  באמצעות לשכת ההוצאה לפועל; ידוע 
לי כי אם אאחר בדיווח על תקבולים, אהיה עלולה להתחייב, על פי החלטת רשם,  

בהוצאות שיקוזזו מחובו של החייב כלפי בהתאם לסעיף 19א לחוק 

בכל  לפועל,  ההוצאה  מזכירות  את  ליידע  מתחייבת  אני  לחוק,  20יז  לסעיף  בהתאם  	□
שלב משלבי ניהול התיק,  על כל שינוי בפרטים של החייב וכן למסור כל מידע שהגיע 
לידיעתי ושעשוי לסייע בגביית החוב לרבות מידע  על  נכסים חדשים של החייב, 

מקום עבודה שלו, שינוי כתובת מגורים וכיוב' 

ידוע לי כי ניהול התיק במסלול זה מחייב תשלום  אגרה  	□
מידע כללי

תיק המזונות מתנהל במסלול המזונות לפי בחירת הזוכה   	□
בכל שלב משלבי ניהול התיק, עומדת לפני הזוכה זכות הבחירה להעביר את התיק  	□

למסלול מזונות רגיל ולנהל אותו בעצמו או באמצעות עורך דין  

בהתאם לסעיף 20יט)א()1( לחוק רשאי רשם ההוצאה לפועל להחליט בכל עת כי התיק  	□
יועבר לביצוע במסלול רגיל אם נוכח לדעת כי התיק אינו מתאים לביצוע במסלול 

מזונות  לשכת המזונות תיידע את הזוכה בדבר החלטה כאמור 

על  הזוכה,  לזכות  שנגבה  הכסף  את  להעביר  תוכל  לפועל  ההוצאה  שלשכת  כדי   
הזוכה לעדכן את מזכירות ההוצאה לפועל בפרטי חשבון הבנק שלה 
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לשכת ההוצאה לפועל יוזמת את ההליכים אך אינה מייצגת את הזוכה בכל בקשה  	□
וטענה המועלית על ידי החייב אשר במסגרתה נדרשת התייחסות של הזוכה, לרבות 
בטענת "פרעתי", בבקשה לביטול עיכוב יציאת החייב מן הארץ או בהתנגדות החייב 
בקשות  בדבר  הזוכה  את  תיידע  לפועל  ההוצאה  לשכת  לפיכך  החוב   קרן  להגדלת 
שמוגשות בידי החייב  באפשרות הזוכה לבחור אם להשיב בעצמו או באמצעות עורך 
דין, על הזוכה לדאוג לייצוג משפטי, במקרים כאמור, על פי שיקול דעתו  ניתן לברר 
הסיוע  חוק  פי  על  עלות   בלא  המשפטי  לסיוע  האגף  ידי  על  משפטי  לייצוג  זכאות 

המשפטי, התשל"ב-1972 

בהתאם לסעיף 20כא לחוק, זוכה במסלול המזונות אינו זכאי לשכר טרחת עורך דין אלא  	□
אם כן רשם ההוצאה לפועל החליט כי ייצוג בידי עורך דין מוצדק בנסיבות העניין  

לפי  החייב  כנגד  הליכים  נקיטת  יוזמת  המזונות  לשכת  לחוק,  20טו  לסעיף  בהתאם  	□
כללים שקבע מנהל מערכת ההוצאה לפועל, אלא אם כן הורה רשם הוצאה לפועל 

אחרת   הכללים מפורסמים ברשומות ובאתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה 

שם ____________________   תאריך ______________  חתימה __________________

פרטי הפקיד המזהה  _____________________      חותמת ________________________   

חתימה ___________________________

)ג( במקום טופס 21א בא:

"טופס 21א
)תקנה 101ג(

לשכת ההוצאה לפועל ב ______________ מס' תיק ______________ מס' חייב בתיק ___________

שאלון והנחיות זוכה במסלול מקוצר )יש למלא שאלון לכל חייב(

שם חייב: ___________________  ת"ז חייב: _________________

מידע  וכל  עבודתו,  מקום  נכסיו,  כתובתו,  לרבות  החייב  על  להמציא  שתוכל  מידע  כל 
כלכלי אחר, יסייע לגבייה של החוב מהר ככל האפשר 

כתובות חייב ידועות )סדר הכתובות בהתאם לסיכוי איתורו בכתובת האמורה(:   1

רח':_________________  יישוב_____________________ א  

רח':_________________  יישוב_____________________ ב  

רח':_________________  יישוב_____________________ ג  

טל' בבית:_____________    נייד:_____________________   2

טל' עבודה: טל' נוסף:__________________

לחייב רכב? כן/לא    3

פרטי הרכב הידועים לי: רכב מסוג _________________ מ ר __________________________

תחום עיסוקו של החייב: ______________________________    4

מקום עבודה של החייב )אם החייב תאגיד/חברה, ניתן לציין גורמים מהם הוא זכאי    5
לתשלום/שכר עבודה(
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מעסיק: _______________________  כתובת מלאה __________________________________________ א  

אם לחייב זכויות בדירה ממנה הוא זכאי לדמי שכירות, יש לציין את פרטי השוכר     6
וכתובת הנכס:

כתובת הנכס: _______________________________ פרטי השוכר )אם ידוע( _____________________

למיטב ידיעתי לחייב חשבונות בבנק בבנקים האלה: )די בציון שם הבנק, אין צורך    7
בסניף או מספר חשבון(

בנק: ______________ בנק: ______________ בנק: ______________

הכנסות נוספות ידועות של החייב וכל מידע רלוונטי אחר:   8

א _________________________________________________

ב _________________________________________________

ג _________________________________________________ 

9  אני מבקש כי תוגש בקשה לנקיטת הליכים לפני מתן אזהרה או לפני שחלפה התקופה 
שנקבעה באזהרה מהטעמים האלה: ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

מצורפות אסמכתאות )לפי הצורך(

תפעל  לפועל  ההוצאה  לשכת  כי  מבקש  אני  לפועל,  ההוצאה  לחוק  20ה)ג(  סעיף  לפי 
לעיקול זכויות החייב שפירטתי בסעיפים 3, 4, 5, 6 ו–7  ואני מאשר  למערכת ההוצאה 

לפועל לפעול ככל שיידרש לשם גביית החוב 

אני מאשר למזכירות ההוצאה לפועל להפחית מגובה הפרשי ההצמדה והריבית במסגרת 
הסדר תשלומים עם החייב ובלבד שהחייב עמד בהסדר התשלומים שנקבע לו 

לא כן      

שם זוכה וחתימה: ________________________

טל': _______________טלפון נייד: _______________

שלא  מהחייב  שאקבל  תקבולים  בדבר  לפועל  ההוצאה  תיק  את  לעדכן  מתחייב  אני 
באמצעות תיק ההוצאה לפועל בתוך 7 ימים ממועד קבלת התקבול וכן לעדכן את תיק 

ההוצאה לפועל על כל הסדר שאגיע אליו עם החייב/ים 

ההוצאה  לשכת  לידיעת  אעבירו  ולא  החייב  על  חדש  מידע  לידי  יגיע  אם  כי  לי  ידוע 
לפועל, לא אוכל לטעון כל טענה  כנגד ההוצאה לפועל לעניין הליך שיהיה ניתן לנקוט 

אותו אם הייתי מעביר את המידע 

ו י ית ה י ז ש ר  ח א ל י  ני פ ב ם  ת ח ה  כ ו ז ה י  כ ר  ש א מ ני  א

"  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : ר ש א מ ה ם  ש

תוקפן של תקנות אלה, למעט תקנה 1)5()ג(, למשך תוקפו של פרק א'2  לחוק  )א(    2
תוקפה של תקנה 1)5()ג(, למשך תוקפו של פרק א'1 לחוק   )ב( 

כ"ט בשבט התשע"ד )30 בינואר 2014(
)חמ 3-63-ת1(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  
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