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__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2
ק"ת התש"ם, עמ' 386; התשע"ה, עמ' 1282   3

תקנות ההוצאה לפועל )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, 
ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 15 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-31979 )להלן - התקנות העיקריות( -    1
בתקנת משנה )א(, אחרי "ותוגש או תישלח" יבוא "בדואר או בתקשורת בין מחשבים"   )1(

ואחרי "שבה מתנהל התיק" יבוא "זולת בקשה דחופה שיש להגישה באופן ידני";

יוגשו  אשר  "בקשות  יבוא  יוגשו"  ללשכה  "בקשות  במקום  )א2(,  משנה  בתקנת   )2(
ללשכה יהיו" ובסופה יבוא "האמור בתקנת משנה זו לא יחול על בקשות שמוגשות 

בתקשורת בין מחשבים ";

אחרי תקנת משנה )א2( יבוא:   )3(

")א3( בקשה תהיה מודפסת או כתובה במכונת כתיבה, על גבי גיליונות נייר 
לבנים וחלקים בגודל x 21 7 29 ס"מ )A4(, על צד אחד בלבד של הגיליון, ויש 
להותיר שוליים של חמישה סנטימטרים לפחות; על אף האמור בתקנת משנה זו, 

אין לעורר התנגדות טכנית על בסיס פגם שבצורה 

פרטי  כי  לוודא  מחשבים  בין  תקשורת  באמצעות  בקשה  המגיש  )א4( על 
הצדדים שצוינו וכן פרטי הבקשה הוקלדו במלואם ובצורה מדויקת ומלאה "

אחרי תקנה 15א לתקנות העיקריות יבוא:   2

"כתב בי–דין 
אלקטרוני

 - )להלן  אלקטרוני  באמצעי  המשוגר  בי–דין  15א1  )א(  כתב 
כתב בי–דין אלקטרוני(, שנדרשת לגביו חתימה, וכן תצהיר 
אלקטרוני(  תצהיר   - )להלן  אלקטרוני  באמצעי  המשוגר 
אין  אלקטרונית;  בחתימה  צרופותיו,  על  אחד,  כל  ייחתמו, 
באמור בתקנה זו לפטור מחובת האזהרה והזיהוי לפי כל דין 

על אף האמור בתקנת משנה )א(, ניתן להגיש באמצעי  )ב( 
אלקטרוני ללשכת ההוצאה לפועל תצהיר שנחתם בחתימת 
יד של המצהיר או של מקבל התצהיר ובלבד שבעת הגשתו 

ייחתם אלקטרונית בידי מקבל התצהיר  

הוראות  בו  מתקיימות  שלא  אלקטרוני  בי–דין  כתב  )ג( 
תקנות אלה או הוראות מנהל מערכת ההוצאה לפועל לפי 
פרק זה, או שמסיבה אחרת התקבל בלתי שלם או פגום, לא 
יתקבל לרישום במזכירות ההוצאה לפועל, והודעה על כך 

תישלח למגישו בתוך עשרה ימים 

הרואה את עצמו נפגע מאי–קבלתו לרישום של כתב  )ד( 
בי–דין אלקטרוני או תצהיר אלקטרוני, רשאי, בתוך עשרה 
ימים ממועד קבלת ההודעה על אי–קבלה לרישום כאמור 
בתקנת משנה )ג(, לבקש כי העניין יועבר לעיונו ולהכרעתו 
שאינו  כמי  יראוהו  כאמור,  בקשה  הגיש  לא  רשם;  של 

מתנגד לאי–קבלה לרישום של כתב בי–הדין האלקטרוני 

תיקון תקנה 15

הוספת תקנות 15א 
ו–15א2
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המצאת בקשות 
בתקשורת בין 

מחשבים

ה'  עד  א'  בימים   17:00 השעה  לאחר  שהוגשה  15א2  בקשה 
בשבוע או ביום ו' או ביום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א 
ביום  או  התש"ח-41948,  והמשפט,  השלטון  סדרי  לפקודת 
נשלחה  כאילו  אותה  יראו  אחר,  בחיקוק  שנקבע  מנוחה 

ביום חול שלאחריו "

אחרי תקנה  24א לתקנות העיקריות יבוא:   3

"עיון במערכת 
מרחוק

לעיין  יוכלו  חייב,  כוח  בא  או  זוכה  כוח  בא  חייב,  זוכה,  24ב  
ההוצאה  מערכת  של  האינטרנט  אתר  באמצעות  בתיק 
לפועל באמצעות כרטיס חכם או לאחר שקיבלו קוד זיהוי 
שהוא  ממי  או  לפועל  ההוצאה  מערכת  ממנהל  מאובטח 

הסמיך לשם מתן קודי זיהוי "

תקנה 28 לתקנות העיקריות - בטלה    4
בתקנה 29א לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א(, במקום "תצהיר ערוך לפי טופס 7א"    5

יבוא "תצהיר לשאלון וכתב ויתור על סודיות הערוכים לפי טופס 21" 

בתקנה 106 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א(, המילים "תהא ערוכה לפי טופס 19    6
שבתוספת הראשונה והיא" - יימחקו 

בתקנה 114 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:    7
")ה( הצהרת חייב וכתב ויתור על סודיות לפי סעיף 69יג לחוק, יוגשו לפי טופס 27א 

שבתוספת הראשונה "

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -    8
במקום טופס 7 יבוא:   )1(

"טופס 7
)תקנה 29א(

מס' תיק איחוד 
ההוצאה לפועל

ב                               

בקשה לאיחוד תיקים
)טופס 7 לפי תקנה 29א לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979(

1  אני,                                                                                                                                                        
      שם משפחה                    שם פרטי               מס' זהות                    משלח יד

                                                                                                
המען )ציין רחוב, מס' הבית, היישוב, המיקוד(

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:

הוספת תקנה 24ב

ביטול תקנה 28

תיקון תקנה 29א

תיקון תקנה 106

תיקון תקנה 114

תיקון התוספת 
הראשונה

__________
ע"ר 1948, תוס' א', עמ' 1; ס"ח התשי"ב, עמ' 10   4

 יבוא:  7במקום טופס  (1)   

 7"טופס 

 (א29תקנה )

             

 

 

 

 מס' תיק איחוד                                                                                                                                   

 בלשכת ההוצאה לפועל                                                                                                                                  

 ב  ________________                                                                                                                                   

 

 

 

 בקשה לאיחוד תיקים

 (1272-א לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם22לפי תקנה  7)טופס 

 אני .1

המען )ציין רחוב, מס' הבית, הישוב,  משלח יד מספר זהות שם פרטי שם משפחה                       
 המיקוד(

 

ה לפועל שנפתחו נגדי לפי מיטב ידיעתי, אין נגדי כל תיקי הוצאה לפועל מגיש בזה בקשה לאיחוד של כל תיקי ההוצא
 אחרים, בכל לשכת הוצאה לפועל שהיא, פרט לתיקים המפורטים להלן:

 

מס' 
סדו
 מס' תיק ר

בלשכת 
ההוצאה 

 לפועל
שם הזוכה 

 ומענו
ח הזוכה ושם בא כ

 ומענו

סכום * 
יתרת 
 הערות החוב

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             

בטור זה תמולא יתרת החוב לרבות הוצאות שכר טרחת עו"ד *
   בתיקים ותסך כל החוב וריבית

 קים.בכל לשכת הוצאה לפועל שהיא, ולא הגשתי בעבר כל בקשה לאיחוד תי , לא תלוי ועומד כל תיק איחוד שליא.      .2 

 .בעבר הגשתי בקשות לאיחוד תיקים ואלה פרטיהם         

 תאריך סיום האיחוד והסיבהמס' תיק האיחוד דחיה או תאריך בלשכת 

 הנחיות למילוי הבקשה והתצהיר

להלן "השאלון"(  - 21הבקשה, שאלון וכתב ויתור על סודיות )טופס  .1
, 1272 –א לתקנות ההוצאה לפועל. התש"ם  22והתצהיר יוגשו לפי תקנה 

 ויצורפו אליהם כל המסמכים שיש לצרפם כאמור בשאלון.
 שה יהיו מאומתים בתצהיר כדין.כל הפרטים בבק .2
הבקשה, התצהיר והשאלון יוגשו בהעתקים כמספר הזוכים בתיקים ועוד  .3

 עותקים  ללשכת ההוצאה לפועל . שני
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מס' 
מס' תיקסדור

בלשכת ההוצאה 
לפועל

שם הזוכה 
ומענו

שם בא כוח 
הזוכה ומענו

סכום   
הערותיתרת החוב*

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 סך כל החובות בתיקים

* בטור זה תמולא יתרת החוב לרבות הוצאות שכר טרחת עו"ד וריבית 

2  א  □ 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 ההוצאה 

לפועל 
תאריך הגשת 

הבקשה
דחייה או 

קבלה
מס' תיק האיחוד 

)אם נפתח(
תאריך סיום 

האיחוד והסיבה

     

     

ב  אם הגשת בעבר בקשה שלא אושרה, פרט את השינויים בנסיבות המצדיקים את הגשת 
הבקשה הנוכחית:

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                           

רצ"ב נסח רישום ממשרד הפנים של שמי המלא בעברית ובלועזית וכן מס' דרכוני    3

מצ"ב תצהיר וכן שאלון על מצורפיו )כנדרש בתקנה 29א לתקנות הוצאה לפועל(    4

מצ"ב אישור על תשלום 3% מיתרת החובות בתיקים התלויים ועומדים נגדי )כנדרש לפי    5
סעיף 74ו)2( לחוק ההוצאה לפועל( 

לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 
לא אעשה כן, אני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי בבקשה זו, וכן כל הפרטים שציינתי 

בשאלון על צרופותיו, הם אמת    

אני הח"מ                                                                                                                                                                      
                       שם מלא                 מס' זהות                       תואר                 המען

מאשר/ת בזה כי                                               חתם/ה היום בפני על הבקשה דלעיל לרבות השאלון                   
                                 שם החייב/ת

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן

                                                                                                                                                                                           
    תאריך              חתימת המצהיר/ה           תאריך         חותמת המאשר        חתימת המאשר

לפקודת   15 סעיף  פי  )על  תצהירים  לאשר  שהוסמך  אדם  בפני  להיחתם  חייבת  הבקשה     •
הראיות - נוסח חדש( התשל"א-1971 " 
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טופס 7א - בטל;  )2(

בטופס 10ה, בראשו, במקום "הנהלת בתי המשפט" יבוא מערכת ההוצאה לפועל";  )3(

במקום טופס 17 יבוא:   )4(

"טופס 17
)תקנה 97)ב((

אל:
לשכת ההוצאה לפועל 

                                                                                                  מס' תיק                                   

הודעה על פינוי

הואיל ולא מילאת אחר פסק הדין לפינוי/החזרת חזקה/סילוק יד שניתן נגדך בבית משפט 
השלום                              ב                         בתיק מס'                        ביום                            לזכותו של  
                   ת"ז                        בתוך המועד שנקבע באזהרה שהומצאה לך ביום                            
כינוס  משכנתה/הליך  לביצוע  תיק  דין/  פסק  לביצוע  תיק  במסגרת  פינוי  צו  נגדך  ניתן 

נכסים המתנהל בתיק זה )*יש לציין חלופה מתאימה(

8:00 ואילך  אם עד  הנני מודיעך בזה, כי ביצוע הפינוי נקבע ליום                           משעה 
בהתאם  בכתובת                             מהנכס  ידך  חזקה/תסלק  תפנה/תחזיר  לא  זה  למועד 

לאמור, יבוצע הפינוי בהתאם לסעיף 64 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 

                                                                                                                              
                       תאריך                                     רשם ההוצאה לפועל"

טופס 19 - בטל;  )5(

במקום טופס 21 יבוא:  )6(

"טופס 21
)תקנות 12א)ב(, 14א, 29א)א(, 112(

בלשכת ההוצאה לפועל ב–                                              תיק מס'                                 

שאלון וכתב ויתור על סודיות

מצורף לאחת או יותר מאלה: בקשה להכרזה על חייב מוגבל באמצעים או לצו חיוב בתשלומים 
המוגשת לפי הטופס שיובא להלן; בקשה לאיחוד תיקים המוגשת לפי טופס 7 

ותצורף  לפועל,  הוצאה  פקיד  או  דין  עורך  בידי  מאומתים  עותקים,  בשני  יוגש  השאלון    1
כל  יצורפו  וכן  החובות,  היווצרות  אופן  את  המסבירה  המבקש,  של  מפורטת  הצהרה  לו 

המסמכים הנוגעים לעניין לפי הרשימה המצורפת לבקשה 

יש להקפיד על מילוי הטפסים באופן מפורט ומדויק, בדפוס או בכתב יד ברור    2

כל מקום בטופס, שאין מה לציין בו, יש לחתום     3

חובה לחתום על כתב ויתור על סודיות לפני עורך דין או פקיד הוצאה לפועל ולצרפו לבקשה    4

חובה לצרף לטופס השאלון את מלוא המסמכים כמפורט בגוף הטופס וכמפורט ברשימת    5
המסמכים הנלווים המופיעה בסוף השאלון 
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בקשה להכרזה על חייב מוגבל באמצעים או לצו חיוב בתשלומים

אני הח"מ                                                    מס' זהות/דרכון                                                            

שכונה                                         רח'                                         מס' בית ודירה                             

קומה                       כניסה                                    עיר                               מיקוד                          

מס' רישיון נהיגה                                                         )לצרף צילום רישיון נהיגה( 

מס' טלפון                                             מס' טלפון נייד                                                                 

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

יכולת החזר חודשי                                           ש"ח מעדיף לשלם בכל                                     בחודש 

שאלון

1  פרטים אישיים 

הבגירים  וילדיו  הקטינים  ילדיו  זוגו,  בן/בת  החייב/ת,  של  מלאים  פרטים  למלא  יש 
הגרים עמו  צרף צילום תעודות הזהות, כולל ספח 

ילדילדילדילדבן/בת זוגוהחייב/תפרטים

מס' זהות

שם משפחה

שם פרטי

שם האב

תאריך לידה

מצב משפחתי
) ר/ נ / ג /א (

מין ) ז / נ (

מס' דרכון
והמדינה המוציאה

טלפון ופקס'

• סה"כ מספר ילדים המתגוררים עם החייב/ת:                           מתוכם                                  בגירים 

2  הכנסות מעיסוק

יש לצרף תלוש משכורת של ששת החודשים האחרונים וטופס 106 או דוח אחרון למס 
אחד  לכל  ביחס  וזאת  האחרונים,  החודשים  לששת  והוצאות  הכנסות  ודוח  הכנסה 

מבני המשפחה הבגירים המתגוררים עם החייב 

אם יש לחייב/ת או לבן/בת זוגו או לבן משפחה בגיר, המתגורר עם החייב/ת, עיסוק נוסף 

יש לצרף דף עם הפרטים כנ"ל 
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בני משפחה**בן/בת הזוג  החייב/תפרטים

המקצוע

שכיר/עצמאי

שם מקום העבודה

כתובת מקום 
העבודה

עיר ומיקוד

רחוב ומס' בית

טלפון ופקס'

תאריך תחילת העבודה

הכנסה חודשית ברוטו בש"ח

הכנסה חודשית נטו בש"ח

הטבות ותשלומים אחרים

** בני משפחה בגירים המתגוררים עם החייב/ת 

הערות כלליות:                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                               

3  נכסים וזכויות במקרקעין*

הקטינים  ילדיו  זוגו,  בן/בת  החייב/ת,  שבבעלות  והזכויות  הנכסים  את  לרשום  יש 
וילדיו הבגירים הגרים עמו  יש לצרף נסח רישום עדכני / חוזה חכירה/חוזה שכירות 

נכס 1פרטים

 גוש 

 חלקה ותת–חלקה

 מהות הזכות

 החלק בזכות באחוזים

 בעלים רשומים

 כתובת הנכס

 תאריך רכישה

 סכום הרכישה בש"ח

משכנתה/עיקול/הערת אזהרהשעבודים )יש לסמן בעיגול(

 מקום רישום השעבוד

 לטובת

 הסכום

 מתאריך

* אם קיים נכס נוסף - יש לצרף דף עם הפרטים המופיעים בסעיף זה 
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4  רכב בבעלות ו/או בשימוש של החייב/ת, בן/בת זוגו ובני משפחתו הגרים עמו או עסקו של 
החייב:

שעבודיםבשימוש שלרשום על שםשנת ייצור מספר רישויסוג הרכב

נכסים אחרים בבעלות ו/או בשימוש של החייב/ת, בן/בת זוגו ובני משפחתו הגרים עמו או    5
עסקו של החייב

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                           

6  חשבונות בנק

של  וכו'(  כספות  חסכונות,  גמל,  ני"ע,  מט"ח,  )עו"ש,  החשבונות  כל  את  לפרט  יש 
החייב/ת, בן/בת זוגו, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו וחשבונות שיש להם 
למועד  הקודמים  חודשים  לשישה  החשבונות  תדפיסי  לצרף  יש  בהם:  חתימה  זכות 
הגשת הבקשה וכן מסמך פירוט יתרות או מסמך פרופיל לקוח מאת כל מוסד בנקאי 

שאצלו מתנהלים החשבונות 

מס' סניףשם הבנקמס' 
סוג 

החשבון
מס' 

חשבון
בעלי 

החשבון

בעלי זכות 
חתימה 
נוספים

יתרה בש"ח 
לתאריך הבקשה

1       

2       

3       

7  כרטיסי חיוב

יש לפרט את כל כרטיסי החיוב המתנהלים על שם החייב/ת, בן/בת זוגו וילדיו הגרים 
עמו ולצרף 6 דפי חיוב אחרונים 

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

1   

2   

3   
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8  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 

מועד 
היווצרות  

החוב
ממה נובע 

החוב

שעבודים קיימים 
להבטחת החוב

 מהות
השעבוד

 הסכום
המובטח 
 בשעבוד

בש"ח

1

2

3

4

9  הליכים משפטיים

תביעות תלויות בבתי משפט - נגד/לטובת החייב/ת

יש לפרט פסקי דין ותיקים תלויים בבתי משפט ובלשכות ההוצאה לפועל  יש לצרף 
עותק מפסק הדין וכל החלטה  אם טרם ניתן פס"ד, יש לצרף העתק של כתב תביעה  

מס'
בית המשפט/לשכת 

מס' התיקההוצאה לפועל

מעמד החייב
זוכה/חייב

מהות ההליךתובע/נתבע

סכום החוב 
בשקלים 
חדשים*

1

2

3

4

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

10  הוצאות )נא לפרט בעמודת הערות(

הערותסכום חודשי בש"חההוצאותמס'

  שכר דירה1

  משכנתה2

  חשמל, מים, ארנונה וגז*3

  ועד בית4

  טלפון קווי5

  טלפון סלולרי6

  ביטוח רפואי והוצאות רפואיות אחרות7

  כלכלה8

  החזר חובות והלוואות9
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הערותסכום חודשי בש"חההוצאותמס'

  טלוויזיה וכבלים10

  אינטרנט11

הוצאות חינוך12

הוצאות נסיעה ורכב13

דמי מזונות**14

אחר )נא לפרט(14

לתשומת לב: מקצת החשבונות הם דו–חודשיים  לפיכך, הואיל ובשאלון זה יש לפרט הוצאות   *
חודשיות בלבד, יש לבצע את החישוב הנדרש ולציין את החלק היחסי בעבור חודש אחד בלבד  

**  יש לצרף פס"ד וראיות לאישור תשלום דמי המזונות בעבור 6 חודשים אחרונים 

סה"כ הוצאות:                                              ש"ח

11  ריכוז הכנסות של החייב/ת ושל כל בני המשפחה המתגוררים עם החייב/ת

הסכום בש"חריכוז הכנסותמס'

 משכורת/שכר עבודה*1

 הכנסות מהשכרת נכס )שכר דירה(2

 פנסיה/תגמולים*3

ביטוח לאומי4
)פרט את סוגי הקצבאות וסכומן(

 

 הכנסה מדמי מזונות**5

 אחר )פרט(6

אחר )פרט(7

הכנסות ברוטו לאחר הפחתת ניכויי חובה בלבד   *

הליכים  ננקטים  אם  ולציין  לכך  הסבר  לתת  יש  משולמים,  לא  אם  שיפוטית   החלטה  לצרף  יש   **

לגבייתם ובאיזו מסגרת  אם לא ננקטים הליכי גבייה, יש לצרף הסבר 

סה"כ הכנסות:                                                 ש"ח

12  סה"כ הכנסות פחות סה"כ הוצאות: ................................................ ש"ח

13  נסיעות לחו"ל ב–5 השנים האחרונות )נא לפרט תאריכי נסיעות, מטרת כל נסיעה והוצאותיה(: 
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14  רקע כללי ליצירת החובות וניהולם 

• פרט בקצרה מהו הרקע ליצירת חובותיך:

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          

• האם נקטת בעבר הליכים למתן צו לכינוס נכסיך ולהכרזתך פושט רגל? 

אם כן, נא פרט מה עלה בגורל הליכים אלה, וצרף החלטות רלוונטיות                                
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          

• האם עומדים לחובתך חובות שנוצרו בגין קנסות )תעבורה/מינהליים/פליליים/
תכנון ובנייה וכד'( או האם חויבת בתשלום פיצויים לנפגע בהליך פלילי?

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          

כתב ויתור על סודיות

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

אני הח"מ                                                      בעל מס' זהות                                                    

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

מסמך הדרוש לרשם ההוצאה לפועל לשם בדיקת יכולתי לפרוע את חובי  

                                                                                                                                                                    
                  תאריך                     שם                           מס' זהות                חותמת המאשר     

אני עו"ד/פקיד הוצל"פ                              מאשר כי הנ"ל, בעל מס' זהות                         חתם לפניי על 
כתב ויתור זה לאחר שזיהיתיו 

                                                                                                                                           
                         תאריך                       שם                           חתימה וחותמת       

הצהרה

אני, מגיש/ה השאלון והחתום/ה מטה, בעל מס' זהות                                                   

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

ההוצאה לפועל על נספחיו, הוא מדויק, מלא ומעודכן בכל חלקיו להיום 

                                                                                                                                          
תאריך                          שם                           חתימה וחותמת                  
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להלן רשימת המסמכים הנלווים לבקשת החייב/ת לצו חיוב בתשלומים או להכרזה על חייב/ת 
מוגבל/ת באמצעים או לבקשה לאיחוד תיקים  יש לסמן באיקס כל מסמך שצורף על ידך  

במידת  בבקשתך!  החלטה  מתן  למנוע/לעכב  עשוי  חלקם,  או  המסמכים  אי–צירוף  לב,  שים 
הצורך, נא צרף הסבר לאי–צירופו של מסמך 

□ צילום/העתק של תעודת הזהות כולל הספח;
                                                                                                                                                                           

□ תלושי משכורת - 6 תלושים אחרונים של המבקש/ת, בן/בת זוגו ושאר בני ביתו;
                                                                                                                                                                           

□  אישור מבטוח לאומי על קבלת קצבת ילדים או קצבאות/גמלאות אחרות, לרבות אבטלה 
או הבטחת הכנסה, על ידי המבקש/ת ו/או בן/בת זוגו; 

                                                                                                                                                                           

□ דפי חשבון המפרטים פעולות בחשבונות עו"ש של המבקש/ת, בן/בת זוגו, ושאר בני ביתו 
ל–6 החודשים שקדמו להגשת הבקשה;

                                                                                                                                                                            

□ מסמך "פרופיל לקוח" או מסמך "אישור יתרות" מכל מוסד בנקאי שבו מתנהלים חשבונות 
ע"ש המבקש/ת, בן/בת זוגו, ושאר בני ביתו;

                                                                                                                                                                           

□ אישורים על יתרות הכספים המופקדים בקופות גמל, תכניות חיסכון, קרנות השתלמות, 
קרנות פנסיה וביטוחים מסוגים שונים של המבקש/ת, בן/בת זוגו ושאר בני ביתו  יש לציין 

לכל תכנית/קרן/קופה מועד הפיכתה לנזילה;

                                                                                                                                                                           

ביתו  בני  ושאר  זוגו  בן/בת  המבקש/ת,  של  אשראי  כרטיסי  חיובי  פירוט  מתדפיס  □ עותק 
לתקופה של 6 חודשים טרם הגשת הבקשה או טרם ביטולם;

                                                                                                                                                                           

□ חשבונות חשמל, ארנונה, מים, גז, טלפון, טלפון סלולרי ל–6 החודשים שקדמו ליום הגשת 
הבקשה;

                                                                                                                                                                           

□ אם המבקש/ת גר/ה בשכירות יש להמציא חוזה שכירות;
                                                                                                                                                                           

□ מסמכי בעלות ברכב או כלי אחר, של המבקש/ת בן/בת זוגו ושאר בני ביתו, לרבות מסמכי 
שעבוד ו/או משכון;

                                                                                                                                                                           

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

                                                                                                                                                                           

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

□ מכתב מרשויות הרווחה )מסמך רשות( " 
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)7( אחרי טופס 27 יבוא:

"טופס 27א
)תקנה 114)ה(( 

הצהרת חייב במסגרת צו הבאה*

בלשכת ההוצאה לפועל ב–                                            תאריך:            /           /       

תיק מס'                                                           

פרטים אישים:

שם החייב/ת:                                      מס' זהות:                                   תאריך לידה                                   
מצב משפחתי:                                             

סה"כ מספר ילדים המתגוררים עם החייב/ת:                                      מתוכם                                    
קטינים )מתחת לגיל 18( 

כתובת:                                                 טלפון:                                   נייד:                                  

ריכוז הכנסות:

משכורת ברוטו:                                   משכורת נטו:                           ביטוח לאומי:                                 
פנסיה/תגמולים:                                   אחר:                                  

פרטי המעסיק של החייב:

המקצוע:                               שכיר/עצמאי:                                 שם מקום העבודה:                           

כתובת מקום העבודה:                                                     

הכנסות בן/בת זוג/ בגיר אחר הגר עם החייב:

משכורת ברוטו:                                   משכורת נטו:                              ביטוח לאומי:                                  

פנסיה/תגמולים:                                   אחר/ בגיר אחר הגר עם החייב:                                                  

ריכוז הוצאות )חודשי(:

שכר דירה                    משכנתה:                        חשמל:                   מים:                     ארנונה:                    

טלפון נייח:                     טלפון נייד:                  ביטוח רפואי:                         כלכלה:                              

אחר:                                  

רכב:

סוג הרכב:                                   מס' רישוי:                                   שנת ייצור:                                   

רשום על שם:                                   שעבודים: יש/אין  לטובת:                                   
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חשבונות בנק )של החייב/ת  ובן/בת הזוג ובגיר אחר הגר עם החייב(:

 יתרה בש"ח
שם הבנקמס' סניףסוג חשבוןמס' חשבוןבעל החשבוןנכון להיום

כרטיסי חיוב /אשראי )של החייב/ת  ובן/בת הזוג ובגיר אחר הגר עם החייב:  

מס' חשבוןמס' סניףשם הבנקהחברה המנפיקהשם בעל הכרטיס

יכולת החזר חודשי                                           ש"ח מעדיף לשלם בכל                              בחודש

תאריך                                                             חתימת החייב:                                                    
  

כתב ויתור על סודיות - נספח להצהרת חייב במסגרת צו הבאה    

אני הח"מ                                                         בעל מס' זהות                                                                            

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 כל מידע ו/או מסמך בדבר כתובתי, נכסיי או מקורות הכנסתי, וכל מידע 

או מסמך הדרוש לרשם ההוצאה לפועל לשם בדיקת יכולתי לפרוע את חובי  

                                                                                                                                                                 
תאריך                          שם                           מס' זהות             חתימה                

אני עו"ד/פקיד הוצל"פ/שוטר/קצין שב"ס                                               מאשר כי הנ"ל, בעל מס' 
זהות                                 חתם לפניי על כתב ויתור זה לאחר שזיהיתיו 

                                                                                                                                          
תאריך                          שם                           חתימה וחותמת                  



157 קובץ התקנות 7569, כ"ז בחשוון התשע"ו, 2015 11 9 

הצהרה 

אני, מגיש/ה ההצהרה והחתום/ה מטה, בעל מס' זהות                                                                      

מצהיר/ה בזה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 
בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כי לפי מיטב ידיעתי ההצהרה שאני מגיש/ה ללשכת 

ההוצאה לפועל על נספחיה, היא מדויקת, מלאה ומעודכנת בכל חלקיה להיום 

                                                                                                                                          
תאריך                          שם                                חתימה"                  

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    9
כ"ד בתשרי התשע"ו )7 באוקטובר 2015(

)חמ 3-63-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות המכס )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 68)א(, 70)ב( ו–232 לפקודת המכס1, אני מתקין תקנות אלה:

בתוספת השביעית לתקנות המכס, התשכ"ו-21965 -       1
בסעיף 1, בפרט 6, בטור ג', במקום "15" יבוא "20";  )1(

אחרי סעיף 7 יבוא:  )2(

"8  על אף האמור בטור ג', בפרטים 6 ו–7)1( ו–)2( שבסעיף 1, רשאי המנהל לתת 
רישיון למחסן כאמור בפרטים האמורים, אף אם מרחקו המרבי מבית מכס מעבר 

נהר הירדן עולה על 20 ק"מ ובלבד שאינו עולה על 25 ק"מ "

כ"ג בחשוון התשע"ו )5 בנובמבר 2015(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-25-ת1(  

שר האוצר   

הודעת שירות לאומי )תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי( )דמי כלכלה 
ודיור( )עדכון סכומים(, התשע"ו-2015

למתנדב  שירות  )תנאי  לאומי  שירות  לתקנות  4)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1   בתוקף 
בשירות לאומי( )דמי כלכלה ודיור(, התש"ס-21999 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 

והם  לתקנות,  ו–3)א()2(  2)א(  בתקנות  הנקובים  הסכומים  השתנו  במדד  השינוי  עקב    1
מיום י"ז באלול התשע"ה )1 בספטמבר 2015(, כמפורט להלן:

)1( בתקנה 2)א( לתקנות, למתנדב המתגורר -

   __________
י"פ התשע"ו, עמ' 274   1

ק"ת התש"ס, עמ' 108; התשע"ה, עמ' 652   2

תיקון התוספת 
השביעית

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39   1

ק"ת התשכ"ו, עמ' 274   2

עדכון סכומים

תחילה
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 6.48 שקלים חדשים 

)א( במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו - 68 780 שקלים חדשים לחודש;

)ב( במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו - 53 538 שקלים חדשים לחודש;

ונושא  המפעיל,  ברשות  ולא  מגוריו  ממקום  יותר  או  ק"מ   30 )ג( במרחק 
בהוצאות תזונתו - 72 867 שקלים חדשים לחודש;

בהוצאות נושא  והמפעיל  המפעיל  ברשות  ולא  מגוריו  למקום   )ד( מחוץ 
תזונתו - 44 557 שקלים חדשים לחודש;

)ה( ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו - 72 867 שקלים חדשים לחודש;

)ו( ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו - 53 538 שקלים חדשים 
לחודש;

)2( בתקנה 3)א()2( לתקנות, במקום "49 473" יבוא "07 481" 

ח' בתשרי התשע"ו )21 בספטמבר 2015(
ל א י ר א י  ר ו א )חמ 3-2941-ת2(  

שר החקלאות ופיתוח הכפר   

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים וסגני שרים 
ושאיריהם( )הפסקת חברות בכנסת לפי הוראות סעיף 42ג לחוק–יסוד: 

הכנסת( )הוראת שעה(, התשע"ו-2015

השלטון,  ברשויות  משרה  לנושאי  גמלאות  לחוק   1 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
התשכ"ט-11969, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

לחוק–יסוד:  42ג  סעיף  הוראות  לפי  נפסקה  בכנסת  שחברותו  לשעבר  שר  סגן  )א(    1
הכנסת2, יחולו עליו הוראות החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי 
הכנסת ושאיריהם(, התש"ל-31969 )להלן - החלטת גמלאות לחברי הכנסת(, כפי שהן 

חלות על סגן שר לשעבר שכיהן כחבר הכנסת 

42ג סעיף  הוראות  לפי  נפסקה  בכנסת  שחברותו  שר  סגן  או  לשעבר  שר   )ב( 
לחוק–יסוד: הכנסת, יחולו עליו, בתקופת כהונתו כשר או כסגן שר כאמור, הוראות 

סעיף 15 להחלטת גמלאות לחברי הכנסת כאילו המשיך לכהן כחבר הכנסת 

תחילתה של החלטה זו ביום כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(    2
ל' בתשרי התשע"ו )13 באוקטובר 2015(

ני פ ג ה  ש מ )חמ 3-193-ת3(  

יושב ראש ועדת הכספים   

הוראות לעניין 
הפסקת חברות 

בכנסת לפי הוראות 
סעיף 42ג לחוק–יסוד: 

הכנסת, של שר או 
סגן שר לשעבר - 

הוראת שעה

תחילה

__________
ס"ח התשכ"ט, עמ' 98   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשע"ה, עמ' 248   2
ק"ת התש"ל, עמ' 33   3




