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צו התכנון והבנייה )זבולון( )תיקון(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
אני מצווה לאמור:

מרחב התכנון המקומי זבולון )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה   .1
בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשע"ז-22017,  )תיקון(,  )זבולון( 

הערוך בקנה מידה 1:3,500 והחתום בידי ביום כ"ב בטבת התש"ף )19 בינואר 2020(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון  בירושלים, במשרדי   .2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה זבולון וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

כ"ב בטבת התש"ף )19 בינואר 2020(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות ההוצאה לפועל )תיקון(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 81א)ז()2( וסעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967, 
לחוק   18 סעיף  ולפי  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   108 סעיף  לפי 

אשראי הוגן, התשנ"ג-31993, אני מתקין תקנות אלה:

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התש"ם-41979  לפועל,  ההוצאה  לתקנות   10 בתקנה   .1
בתקנת משנה )א(, במקום "טפסים 1 עד 1ה" יבוא "טפסים 1 עד 1ד2".

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, במקום טפסים 1 עד 1ד יבוא:  )1(   .2

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2
ס"ח התשנ"ג, עמ' 174; התשע"ז, עמ' 1208.  3

ק"ת התש"ם, עמ' 386.  4

תיקון תקנה 10

תיקון התוספת

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

הוראות מעבר 

תחילה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42.  1

ק"ת התשע"ז, עמ' 918.  2
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 1"טופס 

                 )א((10)תקנה 
 מדינת ישראל

 ב_____________  תאריך בקשה:________________ לשכת ההוצאה לפועל 
 מס' תיק )לשימוש משרד(_____________________

 
 בקשה לביצוע פסק דין כספי

 ?  ]  [ לא    ]  [ כן, לתיק שמספרו________________ קשר לתיק הוצל"פ קייםקיים האם  .1
 ]  [ אותו פס"ד    ]  [ אחר]  [ חייב צד ג'         ___ לחובנא ציין אחוז הערבות  ערב  -ר:  ]  [ חייבסוג קש            

 
  )פרטים על 1967 -ההוצאה לפועל, התשכ"ז לחוק 1'א פרק לפי מסלול מקוצרהאם אתה מעוניין לפתוח את התיק ב .2

 ]  [  כן   ]  [ לא(? המסלול באתר הרשות     
 ]  [  כן   ]  [ לא  האם ברצונך לפתוח את התיק?  -בהוצל"פ  חייב מוגבל באמצעיםכ החייב הוכרזאם  .3
 ]  [  כן   ]  [ לא  ?האם ברצונך  שהאזהרה תימסר במסירה אישית –)לזוכה מיוצג בלבד(  אזהרה תמסיר .4

 
 
 פרטי זוכה   (1)

   _______________@__לקטרוני: _________סוג זיהוי:______________  מספר זיהוי: ______________  דואר א       
 דואר אלקטרוני]  [ מעוניין לקבל הודעות/החלטות ב        (                                                          ת סוג זיהוימטבלקוד )*בחר          

                                                                
 שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________        

 
 _______________________כתובת: ___________    _______________טלפון:        

 רחוב + מספר בית           עיר             מיקוד                                                                           
   
 פרטי בא כוח הזוכה  
 

 ______  :בלשכה א דוארת שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________  מספר רישיון: ___________     
 

 הרשאה לטיפול בתיק וצפייה באזור האישי:   ]  [ לב"כ הזוכה בלבד    ]  [ למשרד ב"כ הזוכה     
 
 לזיכויבנק פרטי חשבון   (2)

 (.כוחו בא של או הזוכה של יהיה הבנק שחשבוןאפשר )לזיכוי: ________________________  בנק ןמספר חשבו      
 

 :  ] [ צילום שיק   ] [ צילום כרטיס אשראי   ] [ אישור הבנק על ניהול חשבוןהחשבוןמספר  המעידה על המצ"ב אסמכת    
 )סמן אחד מהמסמכים המצורפים(      

 שכה, מס' אסמכתה:____________] [ הופקדה אסמכתה בל    
        

  המתאים(את סמן ) ] [ פסול דין  ] [ חייב    ] [ ערב     ] [ קטין  פרטי חייב   (  3)
 

   _______________@___________דואר אלקטרוני:    סוג זיהוי:______________  מספר זיהוי: ______________      
 (                   סוג זיהוי מטבלתקוד )*בחר               

                                                              
 שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________  טלפון: ______________          
 

 ___________________________כתובת:_____________    
 ספר בית           עיר             מיקודרחוב + מ                     

 
 
 סוג זיהויטבלת *
 חסרי ישות – 33משרדי ממשלה                  – 13חברות                                 – 3תעודת זיהוי        – 1
 תושבי איו"ש –36        רשויות מקומיות        – 14אגודת שיתופיות                  – 6דרכון                  – 2

 שירותי בריאות – 20עמותות                               –  8                                
 

 פרטי פסק הדין לביצוע( 4)
 ___________] [ אחר__ __________מספר תיק בבית המשפט___________ בית משפט     
 __________תאריך פסק הדין/ החלטה____________    

 ]  [ מצורף אישור מסירה.                     ____________ ________מועד המצאת פסק הדין/ החלטה לחייב______________    
 בדבר המצאה(  היו הנחיות בפסק הדיןש במקרה*)למלא                                                                                                

 ימים מיום מתן פסק הדין. 30[ על פי פסק הדין ניתן לפתוח את התיק בטרם חלוף  ]     
 להלן( 5המועד שנקבע בפסק הדין לתשלום החוב: _________________________ *)יש לציין מועד בהתאמה לסעיף     
 ל פי דין]  [  ניתן פטור מאגרה בבימ"ש )מצ"ב החלטה( או קיים פטור ע    
 ]  [  ניתן עיקול זמני בביהמ"ש    
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__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשמ"ו, עמ' 129.  1

יש למחוק את המיותר.  2

כותרת

 ( נתוני חישוב קרן חוב וכלל חישוב5)
יש למלא את הנתונים הנדרשים בשורות קרן הוצאות משפט/קרן שכר טרחה/קרן חוב )את ריבית הבסיס יש למלא בעמודת סוג 

 ריבית בשורה של קרן חוב(. 
תאריך  סכום סוג קרן 

ממנו ש
יחושבו 
הפרשי 

ה או ההצמד
הריבית 

)כפי שנקבע  
 בפסק הדין(

כלל סוג 
 חישוב

בחר )
מטבלת 

כלל סוג 
 (חישוב

 סוג ריבית

 בחר את המתאים:

הריבית מתווספת מדי 
 רבעון/ חודשים*

 בחר את המתאים:

 צמוד למדד

 את בחר

 המתאים:

 אם)בחר רק 
 הקרןש נקבע

 וצמד למדד(ת

 שיוך לחייב

 אחוז
 ריבית
 קבוע
 

מספר 
טבלת 

 * תריבי

 תוצמד למדד( חודשים רבעון

קרן  1
הוצאות 

 משפט

 חייביםה] [ כל  × × × × × 3  

 __] [ חייב מס'__

קרן שכר  2
 טרחה

מתן  מיום
 פס"ד

 חייביםה] [ כל  × × × × × 3  

 __] [ חייב מס'__

___  __כל         1קרן חוב  3
 חודשים

[ מדד יוקר   ]
 מחיה               

מדד  [ ]
 יוקר תוספת

ת ו] [ תשומ
 בניה

 חייביםה] [ כל 

 __] [ חייב מס'_

___  __כל         2קרן חוב  4
 חודשים

[ מדד יוקר   ]
 מחיה               

מדד  [ ]
 תוספת יוקר

ת ו] [ תשומ
 בניה

 חייביםה] [ כל 

 _] [ חייב מס'__

___  __כל         3קרן חוב  5
 חודשים

[ מדד יוקר   ]
       מחיה         

מדד  [ ]
 תוספת יוקר

ת ו] [ תשומ
 בניה

 חייביםה] [ כל 

 __] [ חייב מס'_

 
וגנת בהסכם ההלוואה נטי ולפי הריבית המעוולפי פרסומים של הבנק הרל הירשות האכיפה והגבימספר טבלת ריבית, כמופיע באתר  *

 שאושר בפסק הדין.

 
 סוג כלל חישוב: 

 . הלנת שכר1
 1958 -תשי"חהחוק הגנת השכר,  לפי

ללא ריבית  - קרן לא משתנה. 5
 וללא הצמדה

 ןהצמדה וריבית שאינ. 9
 החובת לקרן ומצטרפ

)ריבית קבועה או על פי 
 טבלת ריבית(

 . פיצויי פיטורין2
 1963-תשכ"גהחוק פיצויי פיטורים,  לפי

קבועה או  ריבית -ריבית בלבד . 6
)לא מתווספת על פי טבלת ריבית 

 הצמדה.. ללא לקרן החוב(
 . הצמדה למטבע10

 . פסיקת ריבית והצמדה3
חוק פסיקת ריבית )ב( ל5סעיף  לפי

 1961-תשכ"אהוהצמדה, 

לקרן ריבית הסכמית מצטרפת . 7
)ריבית קבועה או על פי טבלת  החוב

 ללא הצמדה.. ריבית בנקאית(

 תוספת היוקרלפי בלבד הצמדה . 4 
 

לקרן  הצמדה וריבית מצטרפת. 8
קבועה או על פי טבלת )ריבית  החוב

 ריבית(
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 ניתן פסק הדין   שבשלההעילה  ( 6)

  "נלווה להגשת בקשת ביצוע שעילתה הלוואהטופס " -ו 1 את טופסיש לצרף  -הלוואה    של[ פסק הדין ניתן ב ] 

 עילה אחרת שאינה הלוואה. של] [ פסק הדין ניתן ב 

 .(ווהת סוג מלמטבלבחר קוד )סוג המלווה ______________ .א
 

 מלווהטבלת סוג 

 תיאור סוג מלווה קוד סוג מלווה

 מבטח 1

 חברה מנהלת 2

 בעל רישיון למתן אשראי 3

 בעל רישיון למתן שירותי פיקדון אשראי 4

 תאגיד בנקאי 5

 תאגיד עזר 6

 סולק 7

 אחר 8

 מלווה לא מוסדי 9

 שלא דרך עיסוק שנתן הלוואה מלווה יחיד 10

 ו במתן אשראי, שאינו נושא ריבית, שלא למטרות רווחמלווה שעיסוק 11

 בעל רישיון למערכת תיווך באשראי 12

 (   ת סוג לווהמטבלבחר קוד )   לווה_________________הסוג . ב  

           

 טבלת סוג לווה 

 תיאור סוג לווה קוד סוג לווה

 יחיד שאינו עוסק 1

 יחיד עוסק 2

 1993-, התשנ"גלחוק אשראי הוגן ג15לפי סעיף  תאגיד שקבע שר המשפטים 3

 אחר 4

  ] [ לא]  [ כן  ? 5 1993-, התשנ"גחוק אשראי הוגן חלה הריבית המקסימלית לפי האם    ג.  

 .ת סוג הלוואה(מטבלקוד )בחר   סוג הלוואה____________

 

 טבלת סוג הלוואה
 תיאור סוג הלוואה קוד סוג הלוואה

 ניתנות בשקלים ה הלוואות רגילות 1

 הלוואות רגילות מט"ח 2

 חדשים הניתנות בשקלים )עד שלושה חודשים( הלוואות קצרות טווח 3

 )עד שלושה חודשים( הלוואות מט"ח קצרות טווח 4

 ערב כנוסחו ,1993-ג"התשנ, בנקאיות-חוץ הלוואות הסדרת חוקהלוואה לפי  5

   2017-ז"התשע(, 5' מס קוןתי) בנקאיות־חוץ הלוואות הסדרת חוק של תחילתו

 ניכיון שטר 6

 עסקת פקטורינג )נכיסה( 7

 ניכיון שטר שאינו שיק עצמי 8

 תאריך כריתת חוזה ההלוואה:      __/__/___ד. 

 סכום ההלוואה: ________ה. 
                                                           

 . 48 עמ' ,תשע"טה ; 174 עמ'התשנ"ג, ס"ח  5
ס"ח התשנ"ג, עמ' 174; התשע"ט, עמ' 48.  5
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לרבות תאגיד עזר  ,1981-בבקשה לביצוע פסק דין שהזוכה הוא תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א (7)

יש לצרף גם  ,מלווה מוסדי( -)להלן 450  יהול בנקאי תקיןשהוא חברת כרטיסי אשראי וחלות הוראות נ ,כהגדרתו בחוק האמור

ואת מנגנון ההצמדה. הסעיפים  נוגעת לענייןהעתק מהסכם ההלוואה ולהפנות לסעיפים הקובעים את נוסחת ריבית הפיגורים ה

 לצרףרשאי  המלווה המוסדילנוסחת ריבית הפיגורים או מנגנון ההצמדה יהיה  הבהעדר אסמכת .הם: _______________

 פרטים כאמור לעיל. ובלבד שהיא כוללת ,1971–לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 35רשומה מוסדית כהגדרתה בסעיף 

 

 :   (החייב שילם חלק מהחובבמקרה ש) –( תשלומים על החשבון 8)
 לפני פתיחת התיק.את הסכומים ששולמו לזוכה על ידי החייב,  יש לציין    

טופס ל 5על פי כלל החישוב שצוין בסעיף הסכום ששולם למועד הגשת בקשת הביצוע, הזוכה/ בא כוחו לבצע שערוך כך על נוסף על     

 זה.

 אם החייב שילם חלק מהחוב, נא ציין:    

 ₪  כום ששולם:  ___________________ תאריך התשלום:  ___________________ הס    

 ₪  תאריך התשלום:  ___________________ הסכום ששולם:  ___________________     

 ₪  תאריך התשלום:  ___________________ הסכום ששולם:  ___________________     

 עד הגשת בקשת הביצוע()משוערך למו סכום ששולם לאחר שערוך: _________________ש"חסך כל ה    
 
           נתוני זכאות לפטור מאגרת פתיחת תיק / אגרה דחויה (9)

 [ בקשה לדחיית תשלום אגרה )מצורפת בקשה מנומקת(י דין    ] ל פ[ פטור מאגרה ע ]     
 
 ( אופן תשלום אגרת פתיחת תיק ההוצאה לפועל10)

 שובר(                      ] [ הוראה לחיוב חשבון )לעו"ד בלבד([ מזומן )]      ] [ כרטיס אשראי                
 
            עו"ד בלבד( בידי)למילוי     ת פתיחת תיקפרטי חשבון לחיוב תשלום אגר( 11)

     )לעו"ד מייצגים בלבד(_  ____ ___________  __________מספר חשבון לחיוב _______   
         חשבון   סניף                               בנק                                                   

 
 מסמכי חובה מצורפים (12)

 דין הפסק של  )"נאמן למקור"( מאושרהעתק ] [       

 ניהול חשבון(הבנק על )צילום שיק/ צילום כרטיס אשראי/ אישור  עבור אישור חשבון בנק לזיכוי האסמכת] [       

 עו"ד( / ייפוי כח כללי שמספרו____________ ל ידי)אם זוכה מיוצג ע - ייפוי כוח] [       

    " מלא וחתום נלווה להגשת בקשת ביצוע שעילתה הלוואהטופס "- ו1את טופס יש לצרף  -הלוואה שלאם פסק הדין ניתן ב[   ]      
 .המבקש בידי           

 הצהרה והתחייבות( 13)

 טי הבקשה לביצוע פסק דין והפרטים שנמסרו לעיל מאושרים על ידי.בדקתי את פר .א
 .1967-, התשכ"זלחוק הערבות 27ככל שבקשת ביצוע זו מוגשת כנגד ערב, אני מצהיר כי התקיימו תנאי סעיף  .ב
, *שישולם על חשבון החובכל תשלום , או כל תשלום שישלם החייב עלאני מתחייב לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל  .ג

סעיף ב כמפורט או ,1967-ההוצאה לפועל, התשכ"ז א)א( לחוק19לפי סעיף  ימים מיום קבלת התשלום שבעהת בתוך וזא
 .האמור א)ב( לחוק19

כל תשלום שמתקבל לידי הזוכה שאינו תשלום שביצע החייב העיקרי או  שללמשל: במקרה שנפתח תיק נגד ערב ויש לבצע קיזוז ב - תשלום על חשבון החוב*
 .מהחייב ושלא שולם במסגרת תיק ההוצאה לפועל ישירות

מקורי שאושר כדין אשר את העתקו אני מגיש להוצאה לפועל לאחר  פסק דיןאני מצהיר בזאת כי אני מחזיק ברשותי  .ד
 פסק הדין ניתן להמצאה ללשכת ההוצאה לפועל עם דרישה. למקור. נאמןשאישרתי כי הוא 

שא בקשת ביצוע זו )ככל שנפתח תיק הוצאה ודין/החלטה נפסק בשל לפועל  הוצאהאני מצהיר כי לא פתחתי בעבר תיק  .ה
 .פסק הדין/ההחלטה אנא ציין מספר התיק ______________(בשל לפועל בעבר 

 

 
 
 

        ______________________________       ____________________              _____________ 
          שם מלא                                  חתימת הזוכה או חותמת ב"כ                                תאריך                      
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 א1טופס 

 )א((10)תקנה 
 מדינת ישראל

 ב_____________  תאריך בקשה:________________ לשכת ההוצאה לפועל 
 מס' תיק )לשימוש משרד(_____________________

 
 עשהביצוע פסק דין בקשה ל

 :  ] [ פינוי    ] [ פינוי מושכר    ] [ החזרת מיטלטלין   ] [ אחר:____________נא סמן סוג צו עשה .1
 

  ?  ]  [ לא    ]  [ כן, לתיק שמספרו________________ קשר לתיק הוצל"פ קייםקיים האם  .2
 צד ג'      ]  [ אותו פס"ד    ]  [ אחרחייב  ]  [   ___לחובנא ציין אחוז הערבות ערב   -סוג קשר:  ]  [ חייב 
 ]  [  כן   ]  [ לא ?האם ברצונך  שהאזהרה תימסר במסירה אישית  –)לזוכה מיוצג בלבד(  אזהרהמסירת  .3

 
 פרטי זוכה   (1)

    _______________@________________  דואר אלקטרוני: _________סוג זיהוי:______________  מספר זיהוי:         
 דואר אלקטרוני]  [ מעוניין לקבל הודעות/החלטות ב        (                                                          ת סוג זיהוימטבלקוד )*בחר         

 
 שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________        

 
 ______________________________כתובת: ____    _______________טלפון:        

 רחוב + מספר בית           עיר             מיקוד                                                                           
     

 פרטי בא כוח הזוכה    
 בלשכה  ______ א דוארת _____שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________  מספר רישיון: _______     

 
 הרשאה לטיפול בתיק וצפייה באזור האישי:   ]  [ לב"כ הזוכה בלבד    ]  [ למשרד ב"כ הזוכה     

 
 לזיכוי בנק  פרטי חשבון  (2)

 (.כוחו בא של או הזוכה של יהיה הבנק שחשבוןאפשר )לזיכוי: ________________________ בנק מספר חשבון       
 

 :  ] [ צילום שיק   ] [ צילום כרטיס אשראי   ] [ אישור הבנק על ניהול חשבוןהחשבוןמספר  המעידה על הצ"ב אסמכתמ    
 )סמן אחד מהמסמכים המצורפים(      

 ] [ הופקדה אסמכתה בלשכה, מס' אסמכתה:____________    
 

        
  המתאים(את סמן )  [ פסול דין]   ] [ חייב    ] [ ערב     ] [ קטין  פרטי חייב   (  3)
 

   _______________@___________סוג זיהוי:______________  מספר זיהוי: ______________  דואר אלקטרוני:     
 (      מטבלת סוג זיהוי קוד )*בחר     

                                                                           
 י: ______________ שם משפחה: ______________  טלפון: ______________      שם פרט    
 

 ___________________________כתובת:_____________    
 רחוב + מספר בית           עיר             מיקוד                     

  
            
 

              
 סוג זיהויטבלת *
 חסרי ישות – 33משרדי ממשלה                  – 13חברות                                 – 3    תעודת זיהוי    – 1
 תושבי איו"ש –36רשויות מקומיות                – 14אגודת שיתופיות                  – 6דרכון                  – 2

 שירותי בריאות – 20                     עמותות          –  8                                
 

 פרטי פסק הדין לביצוע( 4)
 ____ ] [ אחר__________מספר תיק בבית המשפט___________ בית משפט     
 תאריך פסק הדין/ החלטה______________________    

 [ מצורף אישור מסירה.                     ]  ____________ ________מועד המצאת פסק הדין/ החלטה לחייב______________    
 היו הנחיות בפסק הדין בדבר המצאה( במקרה ש*)למלא                                                                    

 : _________________________ לביצוע צו עשההמועד שנקבע בפסק הדין     
 ש )מצ"ב החלטה( או קיים פטור על פי דין]  [  ניתן פטור מאגרה בבימ"    
 ]  [  ניתן עיקול זמני בביהמ"ש    
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 רוט צו עשה מתוך פסק הדיןי( פ5)
 

 להלן פירוט פסק הדין צו עשה סוג  סמן

  החזרת חפץ    ]  [

  פינוי    ]  [

  חיפוש    ]  [

  עשיית מעשה    ]  [

  אחר   ]  [

 
 :הדין, אנא פרטככל שהחייב ביצע חלק מפסק 

  ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
           נתוני זכאות לפטור מאגרת פתיחת תיק / אגרה דחויה (6)

 דין    ]  [ בקשה לדחיית תשלום אגרה )מצורפת בקשה מנומקת( ל פירה ע]  [ פטור מאג     
 
 ( אופן תשלום אגרת פתיחת תיק7)

 ] [ כרטיס אשראי              ]  [ מזומן )שובר(                      ] [ הוראה לחיוב חשבון )לעו"ד בלבד(      
 
            עו"ד בלבד( בידיוי )למיל    ת פתיחת תיקפרטי חשבון לחיוב תשלום אגר( 8)

 _  ____ ___________  __________מספר חשבון לחיוב _______   
         חשבון   סניף                               בנק                                                   

 
 מסמכי חובה מצורפים (9)

 ל פסק הדין.העתק מאושר )"נאמן למקור"( ש] [       

 ח כללי שמספרו____________ועו"ד( / ייפוי כל ידי )אם זוכה מיוצג ע - ייפוי כוח] [       

 ניהול חשבון(הבנק על )צילום שיק/ צילום כרטיס אשראי/ אישור  בנקמספר החשבון  המעידה על  האסמכת] [       

 

 הצהרה והתחייבות( 10)

 והפרטים שנמסרו לעיל מאושרים על ידי. בדקתי את פרטי הבקשה לביצוע פסק דין .א
 ,*או כל תשלום שישולם על חשבון החוב כל תשלום שישלם החייב עלאני מתחייב לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל  .ב

או כמפורט בסעיף  ,1967 -ההוצאה לפועל, התשכ"ז )א( לחוקא19ימים מיום קבלת התשלום לפי סעיף  שבעהוזאת בתוך 
 .האמור )ב( לחוקא19
כל תשלום שמתקבל תשלום שביצע החייב העיקרי או  שללמשל: במקרה שנפתח תיק נגד ערב ויש לבצע קיזוז ב - תשלום על חשבון החוב *

 .לידי הזוכה שאינו ישירות מהחייב ושלא שולם במסגרת תיק ההוצאה לפועל
ני מגיש להוצאה לפועל לאחר מקורי שאושר כדין אשר את העתקו א פסק דיןאני מצהיר בזאת כי אני מחזיק ברשותי  .ג

 פסק הדין ניתן להמצאה ללשכת ההוצאה לפועל עם דרישה. למקור. נאמןשאישרתי כי הוא 
 .בקשת ביצוע זונושא דין/החלטה פסק  בשלהוצאה לפועל, אני מצהיר כי לא פתחתי בעבר תיק  .ד

 
__________________     ____________________              _____________        ____________ 

          תאריך                                 שם מלא                                  חתימת הזוכה או חותמת ב"כ                     
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 ב1טופס 

                 )א((10)תקנה  
 מדינת ישראל

 ______________ב_____________  תאריך בקשה:__ לשכת ההוצאה לפועל 
 מס' תיק )לשימוש משרד(_____________________

 
 כספי בענייני מזונותבקשה לביצוע פסק דין 
 

 ינא סמן סוג החוב:   ] [ מזונות  ] [ מזונות ביטוח לאומ .1
 ?  ]  [ לא    ]  [ כן, לתיק שמספרו________________ קשר לתיק הוצל"פ קייםקיים האם  .2

 ]  [ אחר    ק דין]  [ חייב צד ג'      ]  [ אותו פס   ___ לחובאחוז הערבות את נא ציין ערב  -חייב]  [   סוג קשר:             
 

מסלול  - )להלן 1967-ההוצאה לפועל, התשכ"ז לחוק 2לפי פרק א' זונותמסלול מהאם אתה מעוניין לפתוח את התיק ב .3
 [ לא ]  [  כן   ]   ?()פרטים על המסלול באתר הרשות מזונות(

 ]  [  כן   ]  [ לא  האם ברצונך לפתוח את התיק?  -בהוצל"פ  חייב מוגבל באמצעיםהחייב הוכרז כאם  .4
 ]  [  כן  ]  [ לא    ?האם ברצונך  שהאזהרה תימסר במסירה אישית  –)לזוכה מיוצג בלבד(  אזהרהמסירת  .5

 
 
 פרטי זוכה   (1)

   ______________  דואר אלקטרוני: ______________וג זיהוי:______________  מספר זיהוי: ס       
                                                                     (          דואר אלקטרוני]  [ מעוניין לקבל הודעות/החלטות ב        (                                                          ת סוג זיהוימטבלקוד )*בחר         

        
 שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________       

 
 _______________________כתובת: ___________    _______________טלפון:        

 עיר             מיקוד   רחוב + מספר בית                                                                                   
     

 פרטי בא כוח הזוכה    
 בלשכה  ______ א דוארתשם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________  מספר רישיון: ____________     

 
 הרשאה לטיפול בתיק וצפייה באזור האישי:   ]  [ לב"כ הזוכה בלבד    ]  [ למשרד ב"כ הזוכה     

 
  
 לזיכויבנק י חשבון פרט  (2)

 (.כוחו בא של או הזוכה של יהיה הבנק שחשבוןאפשר )לזיכוי: ________________________ בנק מספר חשבון       
 

 :  ] [ צילום שיק   ] [ צילום כרטיס אשראי   ] [ אישור הבנק על ניהול חשבוןהחשבוןמספר  המעידה על המצ"ב אסמכת    
 המצורפים()סמן אחד מהמסמכים       

 ] [ הופקדה אסמכתה בלשכה, מס' אסמכתה:____________    
 
  המתאים(את סמן )   ] [ פסול דין] [ חייב    ] [ ערב       פרטי חייב   (  3) 

 
 סוג זיהוי:______________  מספר זיהוי: ______________  דואר אלקטרוני: ______________    
 (             וימטבלת סוג זיהקוד )*בחר     

                                                                    
 שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________  טלפון: ______________          
 

 ___________________________כתובת:_____________    
 עיר             מיקוד          רחוב + מספר בית                      

      
 סוג זיהויטבלת *
 חסרי ישות – 33משרדי ממשלה                  – 13חברות                                 – 3תעודת זיהוי        - 1
 תושבי איו"ש –36    רשויות מקומיות            – 14אגודת שיתופיות                  – 6דרכון                  - 2

 שירותי בריאות – 20עמותות                               –  8                                

 פרטי פסק הדין לביצוע( 4)
 ___] [ אחר______  )משפחה/בית דין רבני/ שרעי( __________מספר תיק בבית המשפט___________ בית משפט     
 החלטה______________________ /תאריך פסק הדין    

 ]  [ מצורף אישור מסירה.                     ____________ ________מועד המצאת פסק הדין לחייב______________    
 הנחיות בפסק הדין בדבר המצאה(  ישבמקרה ש *)למלא                                                                   

 ]  [  ניתן עיקול זמני בביהמ"ש     
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 ( תחשיב מזונות תקופתיים:5)
 

 . תקופה רצופההמזונות לא שולמו בעבר במקרה שאו  לחיוב עתידי חישוב מזונות תקופתייםטבלת  .א
 

 חישוב מזונות תקופתיים
 ילדים יש למלא טופס נוסף( 2-לתקופה רצופה ו/או חיוב עתידי שוטף )*מעל  –עבור חוב עבר ב

 ____:___תאריך לידה    ( זהות______)שם, שם משפחה, מספר ___:___פרטי הילד/ה     :1קרן 

 : __________כפי שנקבע בפס"ד מועד תשלום ראשון₪      סכום:__________

 בכל יום ____ בחודש, בתוך ___ ימים. ישולם:  תשלוםנקבע בפסה"ד כי ה

 :______ )לפי פסק הדין או תאריך לידה של הקטין( המועד לסיום תשלום המזונותאנא ציין מהו 

 החוב:_____ חישוב כל __חודשים הצמדת תאריך בסיס ל

 ____________ עד תאריך_____: מתאריך___שלא שולמו עברמזונות חוב מועדי  ]  [

שוטפים שמופיעה בסעיף ב  מזונות דמי למלא את טבלת  פירוטיש  ,מדובר בתקופה שאינה רצופהאם 
   ופס זה.טל

 חישוב חוב עבר ]  [  ]  [ חיוב עתידי שוטף

 :______תאריך לידה    ( זהות ______)שם, שם משפחה, מספר___:___פרטי הילד/ה      :2קרן 

 : __________כפי שנקבע בפס"ד מועד תשלום ראשון₪      סכום:__________

 וך ___ ימים.בכל יום ____ בחודש, בת ישולם:  תשלוםנקבע בפסה"ד כי ה

 .:______ )לפי פסק הדין או תאריך לידה של הקטין( המועד לסיום תשלום המזונותאנא ציין מהו 

 החוב:_____ חישוב כל __חודשים הצמדת תאריך בסיס ל

 ____________ עד תאריך_____: מתאריך___שלא שולמו עברמזונות חוב מועדי  ]  [

בסעיף ב  שמופיעה שוטפים מזונות דמי פירוט  טבלת את יש למלא, רצופה שאינה בתקופה מדובר אם
 בטופס זה.

 חישוב חוב עבר ]  [  ]  [ חיוב עתידי שוטף 

 
 כללי חישוב מזונות תקופתיים )ציין כלל חישוב אחד בלבד בכל טבלה על ידי הקפת קוד הכלל בעיגול(

חישוב סכום המזונות לפי פסק הדין למועד 
 התשלום

מזונות שלא שולם במועד  כלל חישוב לסכום 
 התשלום

כלל 
 חישוב

בחר )
מטבלת 

כלל סוג 
 חישוב(

כלל   פרטי הכלל תיאור הכלל
 חישוב

בחר )
מטבלת 

כלל סוג 
 חישוב(

 פרטי הכלל תיאור הכלל

פסיקת ריבית  3    
 והצמדה

)ב( 5סעיף  לפי
חוק פסיקת ריבית ל

-תשכ"אהוהצמדה, 
1961 

 מתאריך___

 עד תאריך___

בד לפי הצמדה בל 4
 תוספת היוקר

 

 מתאריך___

 עד תאריך___

הצמדה בלבד לפי  4 
 תוספת היוקר

 מתאריך___

 עד תאריך___

 קרן לא משתנה  5
)ללא ריבית 

 והצמדה(

 

 

 מתאריך___

 עד תאריך___

 קרן לא משתנה  5 
)ללא ריבית 

 והצמדה(

 מתאריך___

 עד תאריך___

06/02/2009:18



537 קובץ התקנות 8343, י"א בשבט התש"ף, 6.2.2020 

 כללי חישוב מזונות תקופתיים )ציין כלל חישוב אחד בלבד בכל טבלה על ידי הקפת קוד הכלל בעיגול(

חישוב סכום המזונות לפי פסק הדין למועד 
 התשלום

מזונות שלא שולם במועד  כלל חישוב לסכום 
 התשלום

כלל 
 חישוב

בחר )
מטבלת 

כלל סוג 
 חישוב(

כלל   פרטי הכלל תיאור הכלל
 חישוב

בחר )
מטבלת 

כלל סוג 
 חישוב(

 פרטי הכלל תיאור הכלל

9 

 

 

הצמדה וריבית 
ת ומצטרפ ןשאינ
יבית )ר החובלקרן 

קבועה או על פי 
 טבלת ריבית(

 מתאריך___

 עד תאריך___

 אחוז ריבית__
 טבלת ריבית__
 אחוז משתנה__

 טבלת מדד__

 אחוז הצמדה__

 ] [ לפי רבעון

 ] [ לפי חודשים
 כל__ לחודש    

הצמדה וריבית  9 
ת ומצטרפ ןשאינ
)ריבית  החובלקרן 

קבועה או על פי 
 טבלת ריבית(

 מתאריך___

 עד תאריך___

 אחוז ריבית__
 טבלת ריבית__
 אחוז משתנה__

 טבלת מדד__

 אחוז הצמדה__

 ] [ לפי רבעון

] [ לפי חודשים  כל__ 
 לחודש

 :*אחר

____ 

 :*אחר   

____ 

  

 
 (טבלת סוג כלל חישובמ )יש לעדכן את סוג הכלל את תיאורו ואת הפרטים הנדרשים אחר*
 

 סוג כלל חישוב:
 . הלנת שכר1

 1958 -תשי"חהכר, חוק הגנת הש לפי
)ריבית קבועה או לקרן החוב. ריבית הסכמית מצטרפת 7

 . ללא הצמדה.על פי טבלת ריבית בנקאית(
 . פיצויי פיטורין2

 1963-תשכ"גהחוק פיצויי פיטורים,  לפי
)ריבית קבועה או  לקרן החוב . הצמדה וריבית מצטרפת8

 על פי טבלת ריבית(
ל פי טבלת ריבית קבועה או ע ריבית-. ריבית בלבד 6

 . הצמדה למטבע10 . ללא הצמדה.)לא מתווספת לקרן החוב(

 
 ולציין את החודשים שלא שולמו: זויש למלא את הטבלה ה –מזונות עבר שולמו לסירוגין במקרה ש .ב

 
 

   פירוט דמי מזונות שוטפים
 תקופה שאינה רצופה -חוב עבר 

סכום החיוב  תאריך פר סידורימס
 בפס"ד

 יתרה לתשלום םהסכום ששול

1     

2     

3     

4     

 תאריך:______________   סכום החוב:____________________ סך כל
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 :שוטפים מזונותשאינן הוצאות בעד אם קיים חוב עבר  זוהטבלה את היש למלא  –טבלת הוצאות  .ג

 
 הוצאותטבלת 

 יש לפרט ולצרף קבלות.
פר מס

 סידורי
תאריך 
הקבלה

ך  תארי/
החשבו

 נית

חשבונית/  פרמס
 קבלה

מוציא 
 הקבלה

)מהות 
 ההוצאה(

אחוז ההחזר 
של החייב 
 מההוצאה

הסעיף 
 ק דיןבפס

 בו אושרש
כי החייב חב 

 בתשלום
 ההוצאה

סכום 
 הקבלה

הסכום שבו  
החייב צריך 

להשתתף 
מתוך 

 ההוצאה

1        

2        

3        

4        

 תאריך:______________ ___________סכום ההוצאות:_________ סך כל

 

 
           נתוני זכאות לפטור מאגרת פתיחת תיק / אגרה דחויה (6)

 דין    ]  [ בקשה לדחיית תשלום אגרה )מצורפת בקשה מנומקת( ל פי]  [ פטור מאגרה ע     
 
 ( אופן תשלום אגרת פתיחת תיק7)

 מזומן )שובר(                      ] [ הוראה לחיוב חשבון )לעו"ד בלבד(] [ כרטיס אשראי              ]  [           
 
            עו"ד בלבד( בידי)למילוי     ת פתיחת תיקפרטי חשבון לחיוב תשלום אגר( 8)

     )לעו"ד מייצגים בלבד(_  ____ ___________  __________מספר חשבון לחיוב _______   
         חשבון   סניף                               בנק                                                   

 
 מסמכי חובה מצורפים (9)

 דיןהפסק העתק ] [  
  צילום תעודת זהות של הזוכה כולל ספח מעודכן עם פרטי הילדים. ] [ 
 ניהול חשבון(הבנק על אישור  )צילום שיק/ צילום כרטיס אשראי/ המעידה על מספר חשבון בנק האסמכת] [ 
  .הצהרת זוכה בפתיחת תיק מזונות] [ 
 דין יש לצרף ייפוי כוח. הזוכה מיוצג על ידי עורך אם -ייפוי כוח ] [ 
 לקבלת תשלום מזונות, יש להעביר:בו הזוכה פנתה בעבר לביטוח לאומי שבמקרה  - אישור מביטוח לאומי] [ 

 בו הופסק תשלום המזונות.  שבו יצוין התאריך  –ום המזונות אישור על הפסקת תשל ] [          

    בו הזוכה מקבלת ו/או קיבלה מזונות חלקיים מהמוסד שבמקרה  - אישור זכאות לגביית הפרשים] [                  
  ת.להם היא זכאיש המזונות לביטוח לאומי ומבקשת לפתוח תיק הוצאה לפועל על הפרשי                     

 

 עבור מסלול מזונות:ב

 ב(21מסלול מזונות )טופס  - בפתיחת תיק מזונות שאלון זוכה]  [ 
 ד(21)טופס  שאינו המוסד לביטוח לאומיצהרת הזוכה ה[   ] 

  

 הצהרה והתחייבות( 10)

 הזוכה/בא כוח הזוכה מאשר/ת בזה כי בדקתי את פרטי החייב.___________________ אני החתומ/ה מטה .1
 

____            _________              ____________________                          ______________________________ 
          שם מלא                                  חתימת הזוכה או חותמת ב"כ                    תאריך                                   
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 כה בפתיחת תיק מזונותהצהרה זו

                  _______________ שמספרו:  ______________ אני הח"מ מצהיר/ה שפתחתי תיק מזונות בלשכת הוצל"פ 
 במקום המתאים(: X)יש לסמן -שזאת מאחר 

 ;לאומיההמוסד לביטוח ]  [ לא קיבלתי את דמי המזונות המגיעים לי מ  
 ת מהביטוח הלאומי והיום איני זכאית לדמי מזונות מהביטוח הלאומי; קיבלתי בעבר דמי מזונו  [ ] 

 ]  [  מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי חלק מדמי המזונות המגיעים לי לפי פסק הדין, ומבקשת לגבות   
 .את ההפרשים באמצעות ההוצאה לפועל       

להוצאה לפועל  הת העתקו אני מגישברשותי פס"ד מקורי שאושר כדין אשר א הכי אני מחזיק הבז האני מצהיר .א
 פסק הדין ניתן להמצאה ללשכת ההוצאה לפועל עם דרישה. לאחר שאישרתי כי הוא מתאים למקור.

בשלו נפתח תיק זה באמצעות  שלגבות את חוב המזונות , איני יכולה ההוצאה לפועל פתוחתיק שכל זמן שידוע לי  .ב
 אחרת.כל לשכת הוצאה לפועל בהמוסד לביטוח לאומי או 

אני מתחייבת לדווח ללשכת ההוצאה לפועל באופן , 1967 -ההוצאה לפועל, התשכ"זלחוק טז)א( 20בהתאם לסעיף  .ג
ועל כל  דמי המזונות החודשייםהחוב או בגובה בגובה מיידי ולא יאוחר משבעה ימים ממועד השינוי, על כל שינוי 

המגיע לי, אם כתוצאה משינוי פסק הדין ואם בהחזר ההוצאות בנסיבות המשפיעות על גובה החוב או שינוי 
 .(א בזהכתוצאה מכל שינוי אחר, בכפוף להוראות פסק הדין )הגעת הקטין לבגרות וכיוצ

כל תשלום על או שאקבל מהחייב  על כל תקבולאני מתחייבת לעדכן את הלשכה, בתוך שבעה ימים לכל היותר,  .ד
ידוע לי כי אם אאחר בדיווח על תקבולים, אהיה  .ה לפועלשלא באמצעות לשכת ההוצא, *שישולם על חשבון החוב

ההוצאה  א לחוק19בהתאם לסעיף  יעלולה להתחייב, על פי החלטת רשם, בהוצאות שיקוזזו מחובו של החייב כלפי
 .1967-לפועל, התשכ"ז

 ועל.כל תשלום שמתקבל לידי הזוכה שאינו מהחייב ולא במסגרת תיק ההוצאה לפ - *תשלום על חשבון החוב
  י.מתחייבת להודיע ללשכת ההוצאה לפועל זו על כל שינוי בכתובת מגורי אניכמו כן,  .ה
י ל ידששולמה לי ע קצבת תלויים בשלעל הקטנת חוב  תוך שבעה ימים לכל המאוחר, באני מתחייבת לדווח  .ו

בור תשלום בעי ילוהועברה א נכותו/ה,  שלבהביטוח הלאומי )קצבה שהייתה אמורה להיות משולמת לבן/ בת הזוג 
 המזונות המגיעים לי(.  דמי 

 ___________________: הותמס' ז   ___________שם משפחה:  _______________שם פרטי: 

 _______________________________________________________כתובת מלאה: 
 ______________________ חתימת הזוכה:   ________________________מספר טלפון נייד:

   

 

 אישור

        אני ______________________ )פרטי הפקיד/ה( מאשר כי הזוכה_________________________ 
 חתם/ה על טופס זה בנוכחותי. -י באמצעות תעודת זהות י______________________ אשר הזדהה בפנ הותז מס'

 

 חתימה:_____________תאריך :_____________  שם המאשר:______________  

 

 (1972-תשל"בהחוק המזונות )הבטחת תשלום(, ל 11מדור מזונות )בהתאם לסעיף  - העתק: המוסד לביטוח לאומי
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 ג1טופס 

 )א((   10)תקנה 
 מדינת ישראל

 בקשה:________________הב_____________  תאריך  לשכת ההוצאה לפועל 
 ____מס' תיק )לשימוש משרד(_________________

 
 מימוש משכון / משכנתהבקשה לביצוע 

 עבור:  ] [ רכב  ] [ דירת מגורים   ] [ מקרקעין אחר   ] [ מיטלטלין אחרב הנא סמן ביצוע משכון/ משכנת .1
 [ כן, לתיק שמספרו________________ ] [ לא    ]  קיים?   לתיק הוצל"פ שרקקיים האם  .2

 ]  [ אחר    פסק דין]  [ חייב צד ג'      ]  [ אותו    ___לחובא ציין אחוז הערבות נערב   -סוג קשר:  ]  [ חייב             
 

 ]  [  כן   ]  [ לא  האם ברצונך לפתוח את התיק?  -בהוצל"פ  חייב מוגבל באמצעיםהחייב הוכרז כאם  .3
 ]  [ לא  ]  [  כן   ?האם ברצונך  שהאזהרה תימסר במסירה אישית –)לזוכה מיוצג בלבד(  אזהרהמסירת  .4

 
 
 פרטי זוכה   (1)

   __________________@סוג זיהוי:______________  מספר זיהוי: ______________  דואר אלקטרוני: _______       
 (     דואר אלקטרוניות/החלטות ב]  [ מעוניין לקבל הודע                                                  (                ת סוג זיהוימטבלקוד )*בחר          
                                                                          

 שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________        
 

 _______________________כתובת: ___________    _______________טלפון:        
 רחוב + מספר בית           עיר             מיקוד                                                                           

 פרטי בא כוח הזוכה        
 בלשכה  ______ תא דואר שם פרטי: __________ שם משפחה: ______________  מספר רישיון: ______________     

 
 וצפייה באזור האישי:   ]  [ לב"כ הזוכה בלבד    ]  [ למשרד ב"כ הזוכההרשאה לטיפול בתיק      

 
 לזיכויבנק פרטי חשבון   (2)

 (.כוחו בא של או הזוכה של יהיה הבנק שחשבון ניתן)לזיכוי: ________________________ בנק מספר חשבון       
 

 [ צילום כרטיס אשראי   ] [ אישור הבנק על ניהול חשבון:  ] [ צילום שיק   ] החשבוןמספר  המעידה על המצ"ב אסמכת    
 )סמן אחד מהמסמכים המצורפים(      

 ] [ הופקדה אסמכתה בלשכה, מס' אסמכתה:____________    
        

  המתאים(את סמן )  ] [ פסול דין  ] [ חייב    ] [ ערב     ] [ קטין  פרטי חייב   (  3)
 

 ____  מספר זיהוי: ______________  דואר אלקטרוני: ______________סוג זיהוי:__________    
 (                       מטבלת סוג זיהויקוד )*בחר      

                                                          
   שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________  טלפון: ______________        
 

 ___________________________כתובת:_____________    
 רחוב + מספר בית           עיר             מיקוד                     

  
 סוג זיהויטבלת *
 חסרי ישות – 33משרדי ממשלה                  – 13חברות                                 – 3תעודת זיהוי        - 1
 תושבי איו"ש –36רשויות מקומיות                – 14אגודת שיתופיות                  – 6דרכון                  - 2

 שירותי בריאות – 20עמותות                               –  8                                
 
       הנתוני שטר המשכון / משכנת( 4)

 ה[  משכנתכון   ]  ]  [  מש  סוג שטר:

 מספר שטר:___________   מועד רישום המשכון:_________  

 פרטי דירת מגורים / מקרקעין אחר–מקרקעין 
   [217וטבלה  7שלהלן,  כלל חישוב  6]אם סומן דירת מגורים יש לבחור בסעיף   דירת מגורים]  [ 

        רשות מינהל מקרקעי ישראל] [ קרקע של  ] [ נחלה  ] [ נכס צמוד קרקע תפוס/פנוימגרש ] [  – מקרקעין אחר] [ 

 ] [ קרקע חקלאית ] [ אחר ____________     ] [  נכס עסקי מסחרי

 (:בלבדהנוגע לעניין לסמן את נכס רשום ומתנהל )]  [ 

  פנקס הזכויות בלשכת רישום המקרקעין )טאבו( ב_______ ] [        
  אלברשות מקרקעי ישר ] [        
  חברה משכנת שפרטיה ________________] [        

 ___________________אחר ] [         
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 כתובת הנכס/ תיאור
 _____________________________________________________הכתובת:_______________

 __________חלקים_____  תת חלקה_______   ____ _חלקה _________   ___גוש _________
 __________חלקים_____  תת חלקה_______   ____ _חלקה _________   ___גוש _________

 __________חלקים_____  תת חלקה_______   ____ _חלקה _________   ___גוש _________

 __________חלקים_____  תת חלקה_______   ____ _חלקה _________   ___גוש _________

 י תחבורה אחרפרטי הרכב / כל

 מצורף שטר משכון]  [  

 (רישום אישור משכון מרשם המשכונות )מקור או העתק]  [  

 יש לצרף תעודת רישום שעבוד ברשם החברות –חברה ]  [  

 מועד רישום המשכון:_____________                 ___________   מספר שטר:
 __________________סוג רכב:   ___________________מספר רכב :
 __________________סוג רכב:   ___________________מספר רכב :
 __________________סוג רכב:   ___________________מספר רכב :
 __________________סוג רכב:   ___________________מספר רכב :

 מיטלטלין אחר

 שכון מרשם המשכונות )מקור או העתק(]  [ מצורף שטר משכון ואישור על רישום המ סוג שטר: 
 מועד רישום המשכון:_____________   _________________   מספר שטר:

 :_______________________________________________________תיאור פרטי הנכס

 נתוני חישוב קרן חוב (5)
 ______________:סכום ההלוואה המקורי 
 תאריך:_________________הסכום נכון ל:______________ ארים לסילוק הייתרת חוב הלוואה לרבות פיגו 

 )יתרת קרן ההלוואה:  ___________________ ,  סכום הפיגורים:  ________________________ (  
 ______________:שווי מקרקעין מוערך 
 __________:שווי רכב לפי מחירון מקובל 
 תאריך:_________________הסכום נכון ל   ________________גורים:סכום חוב לצורכי מימוש/ סכום הפי 
 פתח על גובה החוב או שווי הנכס )מקרקעין/רכב( הנמוך מבין שניהם.יהתיק י        

 
 ( כללי חישוב6)

 
 כלל חישובסוג 

בחר מטבלת )
כלל סוג 

 חישוב(

 סוג ריבית 
 (המתאים את)בחר 

תוספת/
הפחתה 
קבועה 

 מהטבלה
 

 דצמוד למד
 את המתאים: בחר

 נקבע אם)בחר רק 
 וצמד למדד(תהקרן ש

 

הריבית מתווספת מדי 
 רבעון/ חודשים

 בחר את המתאים

 שיוך לחייב

אחוז 
ריבית 

 קבוע

 פרמס
ת טבל

 *ריבית

 חודשים רבעון

 [ מדד יוקר  מחיה                ]    

 מדד תוספת יוקר [ ] 

 ת בניהו]  [ תשומ

  
  

כל  
__  ___

 חודשים

 חייביםה] [ כל 

 מס'__ ] [חייב

 217טבלה מס'   7** ] [ כלל 
× × × × 

 חייביםה] [ כל 

 מס'__ ] [חייב

 
 .טי ולפי הריבית המעוגנת בהסכם ההלוואהווניה לפי פרסומים של הבנק הרלי* מספר טבלת ריבית, כמופיע באתר רשות האכיפה והגב

 על דירת מגורים. האם מדובר במשכנתבחור שורה זו יש ל**
 

 סוג כלל חישוב: 

 . הלנת שכר1
 1958 -תשי"חהחוק הגנת השכר,  לפי

ללא ריבית  - קרן לא משתנה. 5
 וללא הצמדה

ת לקרן ומצטרפ ן. הצמדה וריבית שאינ9
)ריבית קבועה או על פי טבלת  החוב

 ריבית(

 . פיצויי פיטורין2
 1963-תשכ"גהחוק פיצויי פיטורים,  לפי

קבועה או  ריבית -. ריבית בלבד 6
)לא מתווספת על פי טבלת ריבית 

 . ללא הצמדה.לקרן החוב(
 . הצמדה למטבע10
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 סוג כלל חישוב: 
 . פסיקת ריבית והצמדה3

חוק פסיקת ריבית והצמדה, )ב( ל5סעיף  לפי
 1961-תשכ"אה

לקרן . ריבית הסכמית מצטרפת 7
)ריבית קבועה או על פי טבלת  החוב

 . ללא הצמדה.ת(ריבית בנקאי

 הצמדה בלבד לפי תוספת היוקר. 4 
 

לקרן  . הצמדה וריבית מצטרפת8
)ריבית קבועה או על פי טבלת  החוב

 ריבית(

 
           נתוני זכאות לפטור מאגרת פתיחת תיק / אגרה דחויה (7)

 ומקת(דין    ]  [ בקשה לדחיית תשלום אגרה )מצורפת בקשה מנ על פי]  [ פטור מאגרה      
 
 ( אופן תשלום אגרת פתיחת תיק8)

 ] [ כרטיס אשראי              ]  [ מזומן )שובר(                      ] [ הוראה לחיוב חשבון )לעו"ד בלבד(          
 
            עו"ד בלבד( בידי)למילוי     ת פתיחת תיקפרטי חשבון לחיוב תשלום אגר( 9)

 _  ____ ___________  ____________מספר חשבון לחיוב _____   
     חשבון   סניף                               בנק                                                   

 

 םמסמכי חובה מצורפי (10) 

  בעובדות הבקשה ובגובה החוב בקשה בכתב ותצהיר תומך [  ]       
 ימים לפני הגשת בקשת הביצוע( שלושיםעדכני= הופק עד ) ב/ דף חשבון עדכנילאימות החועדכני תדפיס ] [        
 ח כללי שמספרו____________ועו"ד( / ייפוי כ ל ידי)אם זוכה מיוצג ע – ייפוי כוח] [        
 .בתיקי מימוש משכון במקרקעין בלבד() ] [ צילום תעודה מזהה של החייב       

 

 משכנתה:

  (ור או העתקמק ) השטר משכנת] [ 

 .הנוגעת לענייןתוך סימון המשכנתה  נסח טאבו עדכני] [ אישור זכויות עדכני: 

 בדבר משלוח הודעה לפי חוק הלוואות  ,1980-םא( לתקנות ההוצאה לפועל, התש"3)99]  [ בהלוואה לדיור: תצהיר לפי תקנה 

 .1992-לדיור, התשנ"ב     

 משכון:
  .  )מקרקעין( הותזעודת בהתאם לפרטי רכב / ת  אישור רישום משכון+  (העתק מקור או) שטר משכון -] [ משכון 

 .אישור על רישום שעבוד ברשם החברות + פלט מרשם החברות   -אם החייבת הינה חברה                                

 אחר ___________.[   ]ברה משכנת  [ ח  נהל מקרקעי ישראל ]י[ מ  ]] [ לשכת רישום מקרקעין  ] [  אישור זכויות עדכני:

 בדבר משלוח הודעה לפי חוק הלוואות  ,1980-םא( לתקנות ההוצאה לפועל, התש"3)99] [ בהלוואה לדיור: תצהיר לפי תקנה 

 .1992-לדיור, התשנ"ב

                                                        .מחירון רכב עדכני -רכב ] [ 

 או כל מסמך אחר לזיהוי הנכס, ככל הנדרש. לזיהוי הנכס הסכם מכר] [ 

 

 הצהרה והתחייבות( 11)

 אני החתום מטה___________________ הזוכה/בא כוח הזוכה מאשר בזה כי בדקתי את פרטי החייבים. .1

 נפתח התיק. שבשלו למיטב ידיעתי, לא מונה כונס נכסים למימוש הנכס  .2

או כל תשלום שישולם על חשבון  לפועל בגין כל תשלום שישלם החייבאני מתחייב לעדכן את לשכת ההוצאה  .3
או   ,1967-ההוצאה לפועל, התשכ"ז א)א( לחוק19התשלום לפי סעיף ימים מיום קבלת  שבעהוזאת בתוך  ,*החוב

 .האמור א)ב( לחוק19סעיף כמפורט ב
תשלום שביצע החייב העיקרי או כל תשלום  שלבלמשל: במקרה שנפתח תיק נגד ערב ויש לבצע קיזוז  - תשלום על חשבון החוב*

 שמתקבל לידי הזוכה שאינו ישירות מהחייב ושלא שולם במסגרת תיק ההוצאה לפועל.
ברשותי ואני  יםנמצא יםהמקורי כיםם מקוריים/מאושרים כדין. המסמכי המסמכים שנסרקו ה המצהיר בז אני .4

 .דרישה ל פיע םמתחייב להציג

         _____________             ______________________________       ____________________ 
          תאריך                                     שם מלא                                  חתימת הזוכה או חותמת ב"כ                      
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  ד1טופס 

 (102 -)א( ו10 )תקנות
 מדינת ישראל

 ב_____________  תאריך בקשה:________________ ת ההוצאה לפועל לשכ
 מס' תיק )לשימוש משרד(_____________________

 
 ושיקיםשטרות בקשה לביצוע 

 ?  ]  [ לא    ]  [ כן, לתיק שמספרו________________ קשר לתיק הוצל"פ קייםקיים האם  .1
 ]  [ חייב צד ג'      ]  [ אותו פס"ד    ]  [ אחר   ___ חובות באחוז הערבאת נא ציין ערב   -סוג קשר:  ]  [ חייב

 
)פרטים על  1967 -ההוצאה לפועל, התשכ"ז לחוק 1'א פרק לפי מסלול מקוצרהאם אתה מעוניין לפתוח את התיק ב .2

 ]  [  כן   ]  [ לא (?המסלול באתר הרשות
 ]  [  כן   ]  [ לא  פתוח את התיק? האם ברצונך ל -בהוצל"פ  חייב מוגבל באמצעיםהחייב הוכרז כאם  .3
 ]  [  כן   ]  [ לאהאם ברצונך שהאזהרה תימסר במסירה אישית?   –)לזוכה מיוצג בלבד(  מסירת אזהרה .4

 
 פרטי זוכה   (1)

   ______@_________________סוג זיהוי:______________  מספר זיהוי: ______________  דואר אלקטרוני: ____      
    דואר אלקטרוני]  [ מעוניין לקבל הודעות/החלטות ב                                                  (                ת סוג זיהוימטבלקוד )*בחר         
             

 שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________        
 

 _________________________________כתובת: _    _______________טלפון:        
 רחוב + מספר בית           עיר             מיקוד                                                                           

  
    

 פרטי בא כוח הזוכה
 בלשכה  ______ א דוארת _____שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________  מספר רישיון: _______     

 
 

 הרשאה לטיפול בתיק וצפייה באזור האישי:   ]  [ לב"כ הזוכה בלבד    ]  [ למשרד ב"כ הזוכה     
 
 לזיכויבנק פרטי חשבון   (2)

 (.כוחו בא של או הזוכה של יהיה הבנק שחשבון אפשר)לזיכוי: ________________________  בנק מספר חשבון      
 

 :  ] [ צילום שיק   ] [ צילום כרטיס אשראי   ] [ אישור הבנק על ניהול חשבוןהבנק חשבוןמספר  המעידה על הצ"ב אסמכתמ    
 )סמן אחד מהמסמכים המצורפים(      

 ] [ הופקדה אסמכתה בלשכה, מס' אסמכתה:____________    
 

        
  המתאים(את סמן ) ] [ פסול דין  ] [ חייב    ] [ ערב     ] [ קטין  פרטי חייב   (  3)
 

 ____________________@סוג זיהוי:______________  מספר זיהוי: ______________  דואר אלקטרוני: _____    
 (                                                                                מטבלת סוג זיהויקוד )*בחר     

     
 פרטי: ______________ שם משפחה: ______________  טלפון: ______________      שם     
 

 ___________________________כתובת:_____________    
 רחוב + מספר בית           עיר             מיקוד                     

  
 סוג זיהויטבלת *
 חסרי ישות – 33משרדי ממשלה                  – 13                     חברות            – 3תעודת זיהוי        - 1
 תושבי איו"ש –36רשויות מקומיות                – 14אגודת שיתופיות                  – 6דרכון                  - 2

 שירותי בריאות – 20עמותות                               –  8                                
 
 
 ( בית המשפט המוסמך לדון בהתנגדות 4)

 ,______________ -הסמכות לדון בהתנגדות היא של בית משפט ______________ )שלום/ מחוזי/אחר______( ב    
 _________________________________________________________.כי    
 
יש למסור התראה בהתאם , 2018-חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"חל 5יף שאסור לפרעו לפי סעשיק מדובר ב אם( 5)

    יש למלא סעיף זה:ו ,1967-לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז(1)א)ז(81להוראות סעיף 

אל החייב. למרות ההתראה,  ,1967-, התשכ"זלחוק ההוצאה לפועל (1))זא81סעיף פי ביום ___/____/___ נמסרה ההתראה ל
 שילם/ה את החוב. הנתבע/ת לא

 .התראה שנשלחה לחייב + אישור מסירה דואר רשום/ מסירה אישית + תצהיר מוסרה מצ"ב כנספח העתק ] [
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 ( פרטי השטרות6)
 :יש למלא גם את הפרטים האלה -קים בשי 

 מועד פירעון סכום מספר שטר 
)ברירת המחדל 
היא יום הצגת 

השטר 
 לפירעון(**

 

 אם מוצג פלט לפי חוק סליקה חשבון מספר סניףמספר  קוד בנק

 אלקטרונית של שיקים, התשע"ו

 " עמודה זוVיש לסמן ב" 2016-

 1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

 האם השיק משוך מבנק זר )שאינו ישראלי( ? ] [ כן ] [ לא 
 

 – רעון" מועד הפי" לחוק 3א81**לפי סעיף 
יום חלותו של השטר; מקום  –, ובכל מקרה אחר יום הצגת השטר לפירעון –פירעון עם דרישה -אם היה השטר בר –לעניין שטר 

 ;]נוסח חדש[ )ד( לפקודת השטרות8לפי המועדים האמורים בסעיף  –שנאמר בשטר שיש לפרעו בריבית 
 
 ( נתוני קרן החוב וחישוב הריבית7)
 .ומלא את השדות הריקים בהתאם נוגעת לענייןהבשורה  v -סמן :ובנא ציין כלל חיש 
  , לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה )ריבית משפטית 12כלל בכלל החישוב הוא  ברירת המחדל -בתיקי שטרות לידיעתך:   
   שדות שאר האת אין צורך למלא ובשורה הראשונה,  Vיש לסמן   12 הוא בו כלל החישובשמקרה ב (1961 -התשכ"א  
  )ב( 5סעיף )ריבית פיגורים לפי  3ימים ממועד מסירת האזהרה ישונה באופן אוטומטי החישוב לכלל  30בחלוף  . בטבלה  
 (1961 -, התשכ"אריבית והצמדהחוק פסיקת ל 

)בחר  כלל חישובסוג 
כלל מטבלת סוג 
 חישוב(

 ריבית שיעור
)יש  קבוע

למלא במקרים 
הנוגעים 

 לעניין(

)יש  מס' טבלה
למלא במקרים 
 הנוגעים לעניין(

תוספת/הפחתה 
 קבועה מהטבלה

הריבית מתווספת  צמוד למדד
 מדי רבעון/ חודשים*

 בחר את המתאים:

 םחודשי רבעון

פסיקת ריבית ] [ 
 והצמדה

חוק פסיקת  לפי
ריבית והצמדה, 

 1961-תשכ"אה
 (12)כלל 

x x x x x 

)כלל  מדד בלבד]  [ 
9) 
 

x x x  המתאים:בחר את 

 ]  [ מדד יוקר מחיה  

]  [ מדד  תוספת   
 יוקר

]  [ מדד תשומות      
 היבני

 ] [ אחר _____

x 

 ריבית הסכמית]  [ 
 (7)כלל 

 כל  ___       
 חודשים

 אחר*:

____ 
 כל  ___       

 חודשים

 
בעמודה:  יתהסכמ ריבית של בשורהבסיס תצוין  ריבית" סעיף זה. Vב" לפי ריבית חשב כללי יש לסמן "]  [ אם השטר מתנהל 

 ריבית קבוע. שיעור
 (טבלת סוג כלל חישוב)יש לעדכן את סוג הכלל את תיאורו ואת הפרטים הנדרשים מ *אחר
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 סוג כלל חישוב: 
 . הלנת שכר1

 1958-תשי"חהחוק הגנת השכר,  לפי
ללא ריבית  - משתנה קרן לא. 5

 וללא הצמדה

 . פיצויי פיטורין2
 1963-תשכ"גהחוק פיצויי פיטורים,  לפי

קבועה או  ריבית -. ריבית בלבד 6
)לא מתווספת על פי טבלת ריבית 

 . ללא הצמדה.לקרן החוב(

 . פסיקת ריבית והצמדה3
חוק פסיקת ריבית והצמדה, )ב( ל5סעיף  לפי

 1961-תשכ"אה

לקרן  ת מצטרפת. הצמדה וריבי8
)ריבית קבועה או על פי טבלת  החוב

 ריבית(

 הצמדה בלבד לפי תוספת היוקר. 4
 . הצמדה למטבע10 

 
 ניתן השטר:  שבשלה(  העילה 8)

  "נלווה להגשת בקשת ביצוע שעילתה הלוואה"טופס  - ו1טופס את יש לצרף  -ניתן בשל הלוואה    ]  [ השטר 

 ת שאינה הלוואה.ניתן בשל עילה אחר] [ השטר  

 

 (ת סוג מלווהמטבלבחר קוד )סוג המלווה:  ______________  .א
 

 מלווהטבלת סוג 

 תיאור סוג מלווה קוד סוג מלווה

 מבטח 1

 חברה מנהלת 2

 בעל רישיון למתן אשראי 3

 בעל רישיון למתן שירותי פיקדון אשראי 4

 תאגיד בנקאי 5

 תאגיד עזר 6

 סולק 7

 אחר 8

 א מוסדימלווה ל 9

 שלא דרך עיסוק שנתן הלוואה מלווה יחיד 10

 מלווה שעיסוקו במתן אשראי, שאינו נושא ריבית, שלא למטרות רווח 11

 בעל רישיון למערכת תיווך באשראי 12

 

 

 (       ת סוג לווהמטבלבחר קוד )   . סוג הלווה:_________________ב

       

 טבלת סוג לווה 

 סוג לווה תיאור קוד סוג לווה

 יחיד שאינו עוסק 1

 יחיד עוסק 2

, לחוק אשראי הוגן ג15תאגיד שקבע שר המשפטים לפי סעיף  3

  1993-התשנ"ג

 אחר 4

 

  ]  [ כן     ] [ לא  ?1993-, התשנ"גחוק אשראי הוגן האם חלה הריבית המקסימלית לפי ג.

 ת סוג הלוואה()בחר מטבל  סוג הלוואה:____________   
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 בלת סוג הלוואהט   
 תיאור סוג הלוואה קוד סוג הלוואה

 הניתנות בשקלים  הלוואות רגילות 1

 הניתנות במטבע חוץ  הלוואות רגילות 2

 )עד שלושה חודשים( הניתנות בשקלים  קצרות טווח הלוואות 3

 )עד שלושה חודשים( הניתנות במטבע חוץ  קצרות טווח הלוואות 4

 -ג"התשנ, בנקאיות-חוץ הלוואות הסדרת חוק הלוואה לפי 5

 ־חוץ הלוואות הסדרת חוק של תחילתו ערב כנוסחו, 1993

  2017-ז"התשע(, 5' מס תיקון) בנקאיות

 ניכיון שטר 6

 עסקת פקטורינג )נכיסה( 7

 ניכיון שטר שאינו שיק עצמי 8

 

 

 תאריך כריתת חוזה ההלוואה:      __/__/___ .ד

 סכום ההלוואה: ________    .ה

 
  1981-בבקשה לביצוע שטר שניתן במסגרת הלוואה, שהזוכה הוא תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א (9)

  450 יהול בנקאי תקיןשהוא חברת כרטיסי אשראי וחלות על ההלוואה הוראות נכהגדרתו בחוק האמור, לרבות תאגיד עזר       
  נוגעת התק מהסכם ההלוואה ולהפנות לסעיפים הקובעים את נוסחת ריבית הפיגורים יש לצרף הע ,מלווה מוסדי( - )להלן      
 מנגנון ללנוסחת ריבית הפיגורים או  הבהעדר אסמכת .ואת מנגנון ההצמדה. הסעיפים הם: _______________ לעניין      
 קודת הראיות ]נוסח חדש[, לפ 35לצרף רשומה מוסדית כהגדרתה בסעיף רשאי  המלווה המוסדיההצמדה יהיה       
 , ובלבד שהיא כוללת פרטים כאמור לעיל.1971–התשל"א      

 
 
 :  (החייב שילם חלק מהחובבמקרה ש)( תשלומים על החשבון 10)

  .לפני פתיחת התיק יש לציין את הסכומים ששולמו לזוכה על ידי החייב    

 זה.טופס ל 6ישוב שצוין בסעיף בנוסף על הזוכה/ בא כוחו לבצע שערוך על פי כלל הח    

   :החייב שילם חלק מהחוב, נא ציין אם    

 ₪  תאריך התשלום:  ___________________ הסכום ששולם:  ___________________     

 ₪  תאריך התשלום:  ___________________ הסכום ששולם:  ___________________     

 ₪  _____ הסכום ששולם:  ___________________ תאריך התשלום:  ______________    

 )משוערך למועד הגשת בקשת הביצוע( סכום ששולם לאחר שערוך: _________________ש"חה סך כל    
 
           נתוני זכאות לפטור מאגרת פתיחת תיק / אגרה דחויה (11)

 )מצורפת בקשה מנומקת(דין    ]  [ בקשה לדחיית תשלום אגרה  ל פי]  [ פטור מאגרה ע     
 

 ( אופן תשלום אגרת פתיחת תיק12)
 ] [ כרטיס אשראי              ]  [ מזומן )שובר(                      ] [ הוראה לחיוב חשבון )לעו"ד בלבד(          

 
            עו"ד בלבד( בידי)למילוי     ת פתיחת תיקפרטי חשבון לחיוב תשלום אגר( 13)

     )לעו"ד מייצגים בלבד(_  ____ ___________  __________חשבון לחיוב _______מספר    
         חשבון   סניף                               בנק                                                   

 
 מסמכי חובה מצורפים (14)

 2016-, התשע"וליקה אלקטרונית של שיקיםפלט לפי חוק סאו  שטר משני צדדיוצילום השיק או ] [  

 ח כללי שמספרו____________וי עו"ד( / ייפוי כל יד)אם זוכה מיוצג ע - ייפוי כוח] [  

 ,"נלווה להגשת בקשת ביצוע שעילתה הלוואה טופס" -ו1את טופס  יש לצרף הלוואהשל בבקשה לביצוע שטר שניתן ב] [ 
 י המבקש .בידמלא וחתום 

 

 (במקומות המסומניםהנוגעת לעניין )מלא את הפרטים וסמן את הטענה  והתחייבותהצהרה ( 15)
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 העובדות המשמשות עילה לבקשה הן כמפורט להלן: 

ובערבות / בהסבת   _______________בחתימת יד בחתימת  בשיקים / שטרותאוחז    _________________הזוכה  .1
 ובפירוט השיקים/שטרות. כמפורט  בפרטי החייב ____ __________________

 השיקים/שטרות הנ"ל לא כובדו במועדם ולא לאחר מכן, למרות הדרישות שנשלחו לחייבים. .2
 לא שילמו החייבים כל סכום.   ]   [   על חשבון  השיקים/ שטרות הנ"ל: .3

 (זה טופסל 8בלבד.   )בהתאמה לסעיף ₪  ______________של שילמו החייבים סך  ]   [                                                          
 הוצגו לפירעון כדין.   השיקים/ שטרות:  ]   [ .4

 ___________________________________________ -הואיל  ו םלא הייתה חובה להציג  ]   [                               

 יה המועד הקובע לצורך חישוב הריבית()תאריך זה יה  ____,___,_______מועד הצגת השטר לפירעון 
 .חילול נשלחה הודעת ]  [ .5

  ________________________________________________ -הואיל ו לא היה צורך במשלוח הודעת חילול ]  [
ש"ח שהוא סכום השיקים/ שטרות המפורטים בבקשה   _______________שלעל כן חייבים החייבים הנ"ל לשלם לזוכה סך  .6

          בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום הפירעון ועד ליום הגשת בקשה זו.

 הצהרה והתחייבות:

הזוכה/בא כוח הזוכה מאשר בזה כי בדקתי את פרטי החייב ואת פרטי  _______________________אני החתום מטה .1
 בחנה בין החייבים והערבים.ההחייבים והערבים וכי בקשת ביצוע זאת מוגשת ב

לפי שקים או שטרות אלה לפני מיצוי כל  1967-, התשכ"זהערבות לחוק 19 בסעיף כהגדרתואפתח בהליכים נגד ערב מוגן  לא .2
ההליכים נגד החייבים העיקריים, אלא אם כן החייב נפטר, הוכרז פסול דין, ניתן נגדו צו כינוס נכסים או יצא מן הארץ 

 (.הלצמיתות )יש לצרף אסמכת
וזאת  ,*או כל תשלום שישולם על חשבון החוב כל תשלום שישלם החייב בגיןאת לשכת ההוצאה לפועל אני מתחייב לעדכן  .3

א)ב( 19סעיף או כמפורט ב ,1967-ההוצאה לפועל, התשכ"ז א)א( לחוק19התשלום לפי סעיף ימים מיום קבלת  שבעהבתוך 
 .האמור לחוק

יש לבצע קיזוז בשל תשלום שביצע החייב העיקרי או כל תשלום שמתקבל לידי הזוכה למשל: במקרה שנפתח תיק נגד ערב ו - *תשלום על חשבון החוב
 שאינו ישירות מהחייב ושלא שולם במסגרת תיק ההוצאה לפועל.

 
כי  האני מצהיר בז, הרי ש2016-ככל שהתיק לא נפתח על בסיס פלט לפי חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו .4

ל מקוריים/מאושרים כדין. השטר/ השיק המקורי נמצא ברשותי ואני מתחייב להציגו  עם השיקים  שנסרקו האו  השטרות
 .ככל שהדבר יעלה בדיון בהתנגדות או במסגרת בירור התביעה, ככל שתתקבל ההתנגדות דרישה פי

 - אני מצהיר כי שטר זה .5
 נלווה להגשת בקשת ביצוע  טופס " -ו1 טופסמצורף . ניתן כבטוחה לפירעון הלוואה או כתשלום להחזר הלוואה  [ ]      

 המבקש . בידימלא וחתום " שעילתה הלוואה             
 .לא ניתן במסגרת חוזה הלוואה  [ ]        

 אותו החוב המפורט בטופס זה.בשל אני מצהיר כי לא פתחתי תיק בעבר  ] [ .6
ן מספרי תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו: אותו חוב. להלבשל אני מצהיר כי נפתח/ו תיקי הוצאה לפועל נוספים  ] [

__________,__________,________ 
 

      _________________________________                   _________________         ________________ 

    חתימת הזוכה או חותמת ב"כ               תאריך                                       שם מלא                                       
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  1ד1טופס 
 )א((10 ה)תקנ

 
 

 מדינת ישראל
 ב_____________  תאריך בקשה:________________ לשכת ההוצאה לפועל 

 מס' תיק )לשימוש משרד(_____________________
 

 של חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרהבקשה לביצוע 
 -תש"סהולפי חוק נתיבים מהירים,  ,1995-תשנ"הה ,חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(חובות לפי  וע חלה עלבקשת הביצ

2000. 

 . 1995-תשנ"ההחובות לפי חוק כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, אין להגיש לפי בקשת ביצוע זו 

? )פרטים על 1967-"זההוצאה לפועל, התשכ לחוק 1לפי פרק א' מסלול מקוצרהאם אתה מעוניין לפתוח את התיק ב .1
 ]  [ לא  ]  [  כן  (  המסלול באתר הרשות

 ]  [ לא  ]  [  כן     האם ברצונך לפתוח את התיק?  - אה לפועלבהוצ חייב מוגבל באמצעיםהחייב הוכרז כאם  .2
 ]  [  כן   ]  [ לאהאם ברצונך שהאזהרה תימסר במסירה אישית?     –מסירת אזהרה )לזוכה מיוצג בלבד(  .3

 
 
 פרטי זוכה   (1)

   ____________@____סוג זיהוי:______________  מספר זיהוי: ______________  דואר אלקטרוני: ________        
     ואר אלקטרוניד]  [ מעוניין לקבל הודעות/החלטות ב                                                  (                ת סוג זיהוימטבלקוד )*בחר            

  
 שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________       

 
 _______________________כתובת: ___________    _______________טלפון:        

 מיקוד            רחוב + מספר בית           עיר                                                                            
 
 פרטי בא כוח הזוכה    

 בלשכה  ______ א דוארתשם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________  מספר רישיון: ____________     
 

 הרשאה לטיפול בתיק וצפייה באזור האישי:   ]  [ לב"כ הזוכה בלבד    ]  [ למשרד ב"כ הזוכה     
 
  
 לזיכוי בנק פרטי חשבון  (2)

 (.כוחו בא של או הזוכה של יהיה הבנק שחשבון אפשר)לזיכוי: ________________________ בנק מספר חשבון       
 

 :  ] [ צילום שיק   ] [ צילום כרטיס אשראי   ] [ אישור הבנק על ניהול חשבוןהחשבוןמספר  המעידה על המצ"ב אסמכת    
 )סמן אחד מהמסמכים המצורפים(      

 ] [ הופקדה אסמכתה בלשכה, מס' אסמכתה:____________    
  
  המתאים(את סמן ) ] [ פסול דין  ] [ חייב    ] [ ערב     ] [ קטין  פרטי חייב  (  3)
 

 ______@______________סוג זיהוי:______________  מספר זיהוי: ______________  דואר אלקטרוני: _____    
 (                                                                                ג זיהוימטבלת סו קוד )*בחר 

     
 שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________  טלפון: ______________         
 
 ___________________________כתובת:_____________   

 פר בית           עיר             מיקודרחוב + מס                     
  
 סוג זיהויטבלת *
 חסרי ישות – 33משרדי ממשלה                  – 13חברות                                 – 3תעודת זיהוי        - 1
 תושבי איו"ש –36       רשויות מקומיות         – 14אגודת שיתופיות                  – 6דרכון                  - 2

 שירותי בריאות – 20עמותות                               –  8                                
 

 ( פירוט המצאת הודעת החיוב4)
 במקום המתאים( x: )סמן בה הומצאה הודעת החיובשהדרך      

    ]  [ מסירה אישית   ]  [ דואר רגיל   ]  [ דואר רשום      
 

 [ מצ"ב מסמכים המעידים על דרך המצאת החיוב. ]       
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  עבור כביש אגרה ב( פירוט חשבוניות שלא שולמו 5) 

 תאריך** סכום מספר חשבונית 

 

 מספר רכב

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 -)כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה חוק כביש אגרהל ב 12בלת ההודעה על החיוב לפי סעיף ממועד קימים  30תאריך שהוא **יש לציין 
 .2000-תש"סהחוק נתיבים מהירים, לח 4 ממועד קבלת ההודעה על החיוב לפי סעיףימים  45או תאריך שהוא  ,1995

 
 :  (החייב שילם חלק מהחובבמקרה ש)( תשלומים על החשבון 6)

 לפני פתיחת התיק.ששולמו לזוכה על ידי החייב, יש לציין את הסכומים     

 ₪  תאריך התשלום:  ___________________ הסכום ששולם:  ___________________     

 ₪  תאריך התשלום:  ___________________ הסכום ששולם:  ___________________     

 ₪  ______________ תאריך התשלום:  ___________________ הסכום ששולם:  _____    

 )משוערך למועד הגשת בקשת הביצוע( סכום ששולם לאחר שערוך: _________________ש"חה סך כל    
 
 ( אופן תשלום אגרת פתיחת תיק7)

 ] [ כרטיס אשראי              ] [ מזומן )שובר(                      ] [ הוראה לחיוב חשבון )לעו"ד בלבד(          
 
  י עו"ד בלבד(ביד)למילוי   ת פתיחת תיקטי חשבון לחיוב תשלום אגרפר( 8)

           
     )לעו"ד מייצגים בלבד(_  ____ ___________  __________מספר חשבון לחיוב _______   

         חשבון   סניף                               בנק                                                   
 
 ם:מסמכי חובה מצורפי (9)

 מסמכים המעידים על דרך המצאת החיוב] [  

 ב לחוק כביש      12לחייב או מהחלטתה של ועדת הערר שלפי סעיף העתק מהודעת החיוב שנשלחה  ] [ 
 1995-)כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה אגרה

 ופקד ומספרו____________הזוכה מיוצג ע"י עו"ד / ייפוי כוח כללי שהאם   ייפוי כוח] [  

 :הצהרה והתחייבות( 10)

 .החייבים פרטי את בדקתי כי בזה מאשר/ת הזוכה כוח בא/הזוכה ___________________מטה החתומ/ה אני .1
 ממנו נגזר החיוב.שהוא בהתאם לחוק  5אני מאשרת כי בדקתי שהתאריך שצוין בסעיף  .2
  ,או כל תשלום שישולם על חשבון החוב* תשלום שישלם החייב אני מתחייב לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל בגין כל .3

 כמפורט      או  , 1967-א)א( לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז19התשלום לפי סעיף ימים מיום קבלת  שבעהוזאת בתוך         
 האמור. א)ב( לחוק19סעיף ב        

לבצע קיזוז בשל תשלום שביצע החייב העיקרי או כל תשלום למשל: במקרה שנפתח תיק נגד ערב ויש  - *תשלום על חשבון החוב
 שמתקבל לידי הזוכה שאינו ישירות מהחייב ושלא שולם במסגרת תיק ההוצאה לפועל.

 ם מקוריים/מאושרים כדין. המסמך המקורי נמצא ברשותי ואני מתחייב/ת צהיר/ה בזאת כי המסמכים שנסרקו האני מ .4
 דרישה.  ל פי להציגו ע         

______________________________       ____________________              _____________ 

      תאריך                                 שם מלא                                  חתימת הזוכה או חותמת ב"כ                                        
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   2ד1טופס 
 ()א(10)תקנה 

 מדינת ישראל
 ב_____________  תאריך בקשה:________________ לשכת ההוצאה לפועל 

 מס' תיק )לשימוש משרד(_____________________
 

 ה(יסים )גביח פקודת המולביצוע שעבוד מכבקשה 
 

 
 ?  ]  [ לא    ]  [ כן, לתיק שמספרו________________ קשר לתיק הוצל"פ קייםקיים האם  .1
 ]  [ חייב צד ג'      ]  [ אותו פס"ד    ]  [ אחר   ___ נא ציין אחוז הערבות בתיקערב   -סוג קשר:  ]  [ חייב             
 כן   ]  [ לא]  [    האם ברצונך לפתוח את התיק?  -בהוצל"פ  חייב מוגבל באמצעיםהחייב הוכרז כאם  .2
 ]  [  כן   ]  [ לאסר במסירה אישית?    האם ברצונך שהאזהרה תימ –)לזוכה מיוצג בלבד(  מסירת אזהרה .3

 
 
 פרטי זוכה   (1)

   ____________@_____סוג זיהוי:______________  מספר זיהוי: ______________  דואר אלקטרוני: _________        
  דואר אלקטרוניהחלטות ב/]  [ מעוניין לקבל הודעות               (                ת סוג זיהוימטבלקוד )*בחר            
          

 שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________        
 

 _______________________כתובת: ___________    _______________טלפון:        
 ת           עיר             מיקודרחוב + מספר בי                                                                           

 
 פרטי בא כוח הזוכה    
 בלשכה  ______ א דוארת שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________  מספר רישיון: ___________   
 

 הרשאה לטיפול בתיק וצפייה באזור האישי:   ]  [ לב"כ הזוכה בלבד    ]  [ למשרד ב"כ הזוכה     
 
 לזיכוי בנק טי חשבוןפר  (2)

 (.כוחו בא של או הזוכה של יהיה הבנק שחשבוןאפשר )לזיכוי: ________________________ בנק מספר חשבון       
 

 :  ] [ צילום שיק   ] [ צילום כרטיס אשראי   ] [ אישור הבנק על ניהול חשבוןהחשבוןמספר  המעידה על המצ"ב אסמכת    
 המצורפים( )סמן אחד מהמסמכים      

 ] [ הופקדה אסמכתה בלשכה, מס' אסמכתה:____________    
        

  המתאים(את סמן ) ] [ פסול דין  ] [ חייב    ] [ ערב     ] [ קטין  פרטי חייב   (  3)
 

 _____________@_____סוג זיהוי:______________  מספר זיהוי: ______________  דואר אלקטרוני: __________    
 (              מטבלת סוג זיהוי קוד )*בחר    

                                                                   
 שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________  טלפון: ______________          
 

 ___________________________כתובת:_____________    
 רחוב + מספר בית           עיר             מיקוד                     

  
     

 סוג זיהויטבלת *
 חסרי ישות – 33משרדי ממשלה                  – 13חברות                                 – 3תעודת זיהוי        - 1
 תושבי איו"ש –36רשויות מקומיות                – 14 אגודת שיתופיות                 – 6דרכון                  - 2

 שירותי בריאות – 20עמותות                               –  8                                
 
 כללי חישוב( 4)

 כלל חישובסוג 
בחר מטבלת )

כלל סוג 
 חישוב(

 סוג ריבית
 (המתאים את)בחר 

תוספת/
הפחתה 
קבועה 
 מהטבלה

 

 למדד צמוד
 את המתאים: בחר

 נקבע אם)בחר רק 
 וצמד למדד(תהקרן ש

הריבית מתווספת מדי 
 רבעון/ חודשים

 בחר את המתאים

 שיוך לחייב

אחוז 
ריבית 
 קבוע

 פרמס
ת טבל

 *ריבית

 חודשים רבעון

 [ מדד יוקר  מחיה                ]    

 מדד תוספת יוקר [ ] 

 הית בניו]  [ תשומ

  
  

כל  
__  ___

 חודשים

 חייביםה] [ כל 

 מס'__ ] [חייב

. 34508טבלה  -, תאגידי מים221סים טבלה , רשות המ34502יות מקומיות טבלה יש לבחור מספר טבלת ריבית, לפי סוג הזוכה: רשו *

 אם החוב מתנהל לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה אין צורך לבחור טבלת ריבית.
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 ל חישוב: סוג כל

 . הלנת שכר1
 1958-תשי"חהחוק הגנת השכר,  לפי

ללא ריבית וללא  -קרן לא משתנה. 5
 הצמדה

ת לקרן ומצטרפ ן. הצמדה וריבית שאינ9
)ריבית קבועה או על פי טבלת  החוב

 ריבית(

 . פיצויי פיטורין2
 1963-תשכ"גהחוק פיצויי פיטורים,  לפי

קבועה או על  ריבית-. ריבית בלבד 6
)לא מתווספת לקרן טבלת ריבית  פי

 . ללא הצמדה.החוב(
 . הצמדה למטבע10

 . פסיקת ריבית והצמדה3
חוק פסיקת ריבית והצמדה, )ב( ל5סעיף  לפי

 1961-תשכ"אה

לקרן . ריבית הסכמית מצטרפת 7
)ריבית קבועה או על פי טבלת  החוב

 . ללא הצמדה.ריבית בנקאית(

 הצמדה בלבד לפי תוספת היוקר. 4 
 

לקרן  . הצמדה וריבית מצטרפת8
)ריבית קבועה או על פי טבלת  החוב

 ריבית(

 
 סכום:______________ מתאריך: ______________

    
יש לציין את סכום החוב הכולל העומד נכון ליום הגשת  ,ככל שבקשת הביצוע נפתחת על סכום חוב נמוך מסכום החוב הכולל

 _____________ :בקשת הביצוע
 
 _____________מקרקעין    ]  [ מיטלטלין     ]  [ רכב      ]  [ אחר ]  [       סוג הנכס( 5)

 בלבד: נוגע לענייןהמלא את הסעיף 

 מקרקעין

 ]  [ דירת מגורים     ]  [ מקרקעין אחר

 ____________חלקים___________ תת חלקה ___________חלקה  ___________: גוש  פרטי מקרקעין
 _______________________________________________________:(הנכס )רחוב ומס' ביתכתובת 
 ______________________מיקוד: ___________________יישוב:

 מיטלטלין

 ___________________________________________: פרטי המיטלטלין

 רכב

 ______________מספר רישוי __________סוג רכב 

 ראח

 
 ( אופן תשלום אגרת פתיחת תיק6)

 ] [ כרטיס אשראי              ] [ מזומן )שובר(               ] [ הוראה לחיוב חשבון )לעו"ד בלבד(          
 
            עו"ד בלבד( בידי)למילוי     ת פתיחת תיקפרטי חשבון לחיוב תשלום אגר( 7)

     )לעו"ד מייצגים בלבד(_  ____ _______________  ______מספר חשבון לחיוב _______   
     חשבון   סניף                               בנק                                                   

    
 :מסמכי חובה מצורפים (8)

 : אלההכוללת את הפרטים ה תעודת עובד ציבור] [ 

 [ 2א)11 או( 1א)11] עבודנוצר הששמכוחו ה( ייבפקודת המסים )גב הסעיף) 
 פירוט החובות 
  כל נכס                                    שלבתקופות החיוב 

     כתב הרשאה למכירת  מקרקעין / מיטלטלין] [ 

 )מכירת נכסי מקרקעין כשאין די מיטלטלין(. ה(ית המסים )גבילפקוד 8עותק דו"ח עיקול מיטלטלין לפי סעיף ] [ 

 אחר(/חברה משכנת  /מקרקעי ישראל לשכת רישום מקרקעין/ רשותשור זכויות עדכני )] [ אי
       הכולל הודעה לחייב על הכוונה לפתוח בהליכי כינוס לשם מכירת נכס, )רק בבקשה למימוש   מכתב דרישת חוב לחייב ] [

 ימים מיום משלוח המכתב(.  20פתיחת התיק מתאפשרת בחלוף במקרה שרכב,      
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 :הצהרה והתחייבות( 9)

  החתומ/ה מטה___________________ הזוכה/בא כוח הזוכה מאשר/ת בזה כי בדקתי את פרטי החייב ואת אני  .1
 בחנה בין החייבים והערבים.המוגשת ב וזפרטי החייבים והערבים, וכי בקשת ביצוע    

 נפתח התיק. שבשלומוש הנכס למיטב ידיעתי, ולאחר שבדקתי, לא מצאתי כי מונה כונס נכסים נוסף למי .2
  המסמך המקורי נמצא ברשותי ואני ן; כי המסמכים שנסרקו הם מקוריים/מאושרים כדיהצהיר/ה בזאני מ .3

 דרישה. ל פימתחייב/ת להציגו  ע   

_____________              ____________________       ______________________________ 

     ";תאריך                                 שם מלא           חתימת הזוכה או חותמת ב"כ                             

 
  
 ה יבוא:1( אחרי טופס 2) 

 
 ו1"טופס 

 ד(1־ו 1)טפסים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

לחוק אשראי  8לפי סעיף  -טופס נלווה להגשת בקשת ביצוע שעילתה הלוואה 
 1993-הוגן, התשנ"ג

 :ב צאה לפועלבקשת הביצוע מוגשת בלשכת ההו

 תאריך בקשה  מספר תיק:

          

          
 

        

       

 יום חודש שנה

 

 הזוכה פרטי   (1)

 שם הזוכה:_______________________   מספר מזהה:______________________  

 :אלה:  בחר מהאפשרויות הסוג זוכה

 א.

 [ מבטח ]   

 חברה מנהלת [ ]   
 [ בעל רישיון למתן אשראי ]   

 שיון למתן שירותי פיקדון ואשראי רי בעל[  ]   

 יון להפעלת מערכת לתיווך באשראיריש בעל[  ]   

 _____________________________ )למילוי על ידי מי שבבעלותו רישיון(מספר רישיון * 

 תאריך קבלת הרישיון _____________ * 

 חשב כחסר רישיון.יי חובה, זוכה שלא ימלא את השדותוא ילוי שני השדות המ*שים לב, 

 ב.

 תאגיד בנקאי[  ]   

 תאגיד עזר [  ]   
 סולק[  ]   

בזה כי
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 מלווה לא מוסדי[  ] ג. 

 מלווה יחיד שלא דרך עיסוק  [  ]  ד.

 )ו( לחוק אשראי הוגן,    15מלווה שעיסוקו במתן אשראי שאינו נושא ריבית שלא למטרת רווח. )סעיף  [  ]  ה.
 החוק(( - )להלן 1993-התשנ"ג          

 אחר  ____________________________________________  [  ] ו.  

 

 החייב פרטי   (2)

 שם החייב:_______________________   מספר מזהה:______________________  

 סוג חייב:

 יחיד שאינו עוסק  [ ]  א. 

 יחיד עוסק [ ]  .ב 

 לחוק .  ג15תאגיד שקבע שר המשפטים לפי סעיף   [ ]  ג. 
 שם התאגיד:_______________________    מספר  ח"פ: _______________________            

  אחר_______________________________   [ ]  ד. 

 

 פרטי ההלוואה  (3)

 _ש"ח.       הסכום שקיבל הלווה בפועל: ___________________ש"ח סכום ההלוואה: _________________

 מועד כריתת חוזה ההלוואה:______________________

 

 יש לסמן את השדה הנוגע לעניין ולפרט מדוע.תחולה של החוק:  (4)

 .החוק חל במלואו [ ] 

 סמן את הסיבה: החוק  אינו חל.  [ ] 

 .לחוק ג15ים שקבע שר המשפטים לפי סעיף החייב אינו בין התאגיד [ ]  .א

 . שים לב, אם סימנת סעיף זה, בטופס בקשת    הלוואה ללא ריבית, ללא הצמדה וללא תוספת אחרת  [ ]  .ב
 .5כלל חישוב  הביצוע עליך לסמן        

   שים לב, אם סימנת  הלוואה ללא ריבית או תוספת אחרת, הצמודה למדד המחירים לצרכן בלבד.   [ ]  .ג
  .9כלל חישוב  סעיף זה, בטופס בקשת הביצוע עליך לסמן        

 הלוואה ללא ריבית או תוספת אחרת, הצמודה לשער החליפין למטבע הישראלי בלבד. [ ]  .ד

  - מלווה שעיסוקו במתן אשראי שאינו נושא ריבית, ליחיד, או לאחר שעיסוקו במתן אשראי כאמור [ ]   .ה
 לפי סעיף  , שלא למטרת רווח, שפטור מחובת קבלת רישיון למתן אשראילעניין עיסוק כאמור       
  . 2016-( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו15)א()13       

 באוגוסט  25כ"ד באב התשע"ט ) הלוואה שניתנה על ידי תאגיד בנקאי, תאגיד עזר או סולק לפני [ ]  .ו
      2019).  

 ( לתקנות הסדרת 1)2]  [ עסקה בניירות ערך או עסקה בנגזרים שיש בה רכיב אשראי כאמור בתקנה  .ז
 בנקאיות )החרגת סוגי עסקאות אשראי מתחולת החוק והחרגת הוצאות מגדר ־הלוואות חוץ     
 .2019-"תוספת"(, התשע"ט     
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 ליחיד ולתאגיד, שאינו מסוג התאגידים    . היא ניתנה במשותף 1]  [ הלוואה שמתקיימים בה שני אלה :  .ח
 . היא ניתנה שלא לשימוש אישי, ביתי או משפחתי. 2ג לחוק;  15שקבע שר המשפטים לפי סעיף      

 תחולת החוק(־לפרט סיבה לאי )יש:_______________________________________ אחר [ ]  .ט

 

 

 החוק חל בחלקו: [ ] 

 . 1957-לחוק הריבית, התשי"ז 3יין שיעור הריבית המרבי לפי סעיף הלוואה שחל עליה צו לענ [ ]  .א

  .הלוואה צמודה, שאינה צמודה למט"ח [ ]  .ב

  .₪  1,197,707.36סכום ההלוואה מעל   [ ]  .ג

 . שים לב, לא חל שיעור ריבית הפיגורים   ניכיון שטר שהוא לא שיק עצמי שניתן לעוסק למטרה עסקית  [ ]  .ד
  ( עד2ד)א()15לחוק, חל שיעור ריבית הפיגורים לעניין העונשין לפי סעיף  6בסעיף המרבי הקבוע       
 ( לחוק.4)      

   לא חל שיעור ריבית הפיגורים המרבי ( .שים לב, נכיסה)  לעוסק למטרה עסקית( פקטורינגחשבונית ) [ ]  .ה
 .ד לחוק15סעיף  לחוק, חל שיעור ריבית הפיגורים לעניין העונשין לפי 6הקבוע בסעיף       

  לבין  (2017באוקטובר  9י"ט בתשרי התשע"ח ) במועד שבין שלהלןהלוואה שניתנה על ידי גופים  [ ]  .ו
 מבטח, חברה מנהלת, בעל רישיון למתן אשראי, בעל   - (2019באוגוסט  25כ"ד באב התשע"ט )      
 כי ישנה     . וודאכת לתיווך באשראירישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי ובעל רישיון להפעלת מער      
 א לבין סעיף זה. שים לב, חל שיעור 1התאמה  בין  תאריך קבלת הרישיון  שציינת לעיל בסעיף       
 לחוק. 6ריבית הפיגורים המרבי הקבוע בסעיף       

 יבל הלוואה שניתנה על ידי מי שעוסק בהפעלת מערכת מקוונת לתיווך באשראי, גם אם לא ק    [ ]  .ז
 בפברואר  1ט"ז בשבט התשע"ח )לבין  (2017באוקטובר  9י"ט בתשרי התשע"ח ) רישיון, בין         
 לחוק. 6שים לב, כי חל שיעור ריבית הפיגורים המרבי הקבוע בסעיף  ( .2018        

 בנקאי,  מלווה שאינו תאגיד דייל ע (2019באוגוסט  25כ"ד באב התשע"ט ) הלוואה שניתנה לפני     [ ]  .ח
 עיפים ו או ז. חל שיעור ריבית הפיגורים המרבי לפי חוק תאגיד עזר או סולק  ושאינה נכללת בס        
 ־כנוסחו ערב תחילתו של חוק הסדרת הלוואות חוץ, 1993-בנקאיות, התשנ"ג-הסדרת הלוואות חוץ       
  9י"ט בתשרי התשע"ח )  - יקון האמור)ב( לת 23לפי סעיף  ,2017-(, התשע"ז5בנקאיות )תיקון מס'        
 .220(. שים לב, אם סימנת סעיף זה, בטופס בקשת הביצוע עליך לסמן טבלה 2017באוקטובר        

 .חל שיעור ריבית  (2019באוגוסט  25]   [  הלוואה שנתן יחיד שלא דרך עיסוק לפני  כ"ד באב התשע"ט ) .ט
 כנוסחו ערב תחילתו של  1993-בנקאיות, התשנ"ג־אות חוץהפיגורים המרבי לפי חוק הסדרת הלוו       
   - )ב( לתיקון האמור 23לפי סעיף  ,2017-(, התשע"ז5חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות )תיקון מס'        
 שים לב, אם סימנת סעיף זה, בטופס בקשת הביצוע  (.2017באוקטובר  9י"ט בתשרי התשע"ח )       
 .220בלה עליך לסמן   ט      

    חל  שים לב, (. 2019באוגוסט  25]   [  הלוואה שנתן יחיד שלא דרך עיסוק אחרי  כ"ד באב התשע"ט ) .י
 ד בטופס זה.6עד  6אין צורך למלא סעיפים  לחוק. 6שיעור ריבית הפיגורים המרבי הקבוע בסעיף        

 .של החוק( [ אחר:_______________________ )יש לפרט סיבה לתחולה חלקית]    .יא

 

 הפניה לסעיף בחוזה ההלוואה שבו קבועה ריבית הפיגורים או הנוסחה לחישובה   (5)

 מספר סעיף:______________________________________________________

 מצורף הסכם ההלוואה. )יש לצרף את הסכם ההלוואה( [ ] 
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 . 1993-תשנ"ג, הלחוק אשראי הוגן 8חובת גילוי לפי סעיף ( 6) 
 כנוסחו ערב    ,1993-בנקאיות, התשנ"ג־)ב( לחוק הסדרת הלוואות חוץ8שים לב, אם חובת הגילוי היא  לפי סעיף         
 )א( לתיקון האמור    23, לפי סעיף 2017-(, התשע"ז5בנקאיות )תיקון מס' ־תחילתו של חוק הסדרת הלוואות חוץ       
 )ב( האמור.8הגילוי הנדרשות מכוח סעיף  יש למלא בהתאם לחובות       

 

 :בהתאם לסוג האשראיד 6ג/6ב/6א/6  אלההסעיפים ה אחדשים לב: יש למלא את 

 6 הלוואהביצוע שטר / סכום קצוב/ פסק דין  בקשר לחוזה -א. 

 6 חוזה הלוואה בין לווה למלווה שעניינו מסגרת אשראי. -ב 

 6 ו ניכיון שטר.חוזה הלוואה בין לווה למלווה שעניינ -ג 

 6 חוזה הלוואה בין לווה למלווה שעניינו שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב. -ד 

  ,בבקשה לביצוע פסק דין כספי או בבקשה לביצוע שטרות ושיקים או בבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב א(6)   
 :פרטים אלהיציין המלווה את הסכום שתשלומו נדרש ואת אופן חישובו, וכן         

 חוק של תחילתו ערב כנוסחו 1993-ג"התשנ, בנקאיות-חוץ הלוואות הסדרת)ב( לחוק 3הפרטים שיש לגלותם לפי סעיף 
 .)ב( לחוק3או לפי סעיף  ,2017-ז"התשע(, 5' מס תיקון) בנקאיות־חוץ הלוואות הסדרת

 . שמות המלווה, הלווה והערב ומעניהם המלאים:1

 כתובת מספר מזהה שם תאגיד שם פרטי ושם משפחה / 

    1מלווה 

    2מלווה 

    1לווה 

    2לווה 

    3לווה 

    4 לווה

    1ערב 

    2ערב 

    3ערב 
 
 

 . סכום ההלוואה והסכום שקיבל בפועל:2

לפי הידוע במועד כריתת חוזה  הסכום שקיבל הלווה בפועל סכום ההלוואה 
 ההלוואה

   :1לווה 

   :2לווה 

   :3לווה 

   :4לווה 
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 . שיעור הריבית3

 : ביחס לסכום ההלוואה, בחישוב שנתי המביא בחשבון גם ריבית דריבית, בהתאם למועדי שיעור הריבית]   [ 
 פירעון ההלוואה _____________________________________________________________              

 נה. הלוואה בריבית משת4

 :הלוואה בריבית משתנה]   [ 

 ________________________________________________ בסיס הריבית 

 _________________________________________מרכיבי הריבית המשתנה 

 _________________________________________העקרונות לשינוי הריבית 

 _______________________ מועד השינוי 

 ירועים שבעקבותיהם ישונו השיעורים____________________הא 

 . הלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר5

 ________________ הלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר]   [  

 ___________        שיעור ההצמדה_________________    סוג ההצמדה_____ .א
 ה__________________בסיס ההצמדה ______________        מועד ההצמד

 הרכיבים שעליהם חלה ההצמדה ______________________________________________ .ב

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 ופירוט סכומיהן:לעיל  5עד  3ציון כל תוספת שלא פורטה בסעיפים  –דרתה בחוק כהגתוספת  .6

 סכום סוג תוספת 

1   

2   

3   

4   
 
 ( להגדרה "תוספת" בחוק וכן פירוט הסכומים של אותן  3ציון כל ההוצאות כאמור בפסקה )  – הוצאות .7

 הוצאות, ככל שידועים למלווה:    

 סכום סוג הוצאה 

1   

2   

3   

4   

 

 שיעור העלות הממשית של האשראי: ______________________________. 8

 .שיעור העלות המרבית של האשראי החל לגבי ההלוואה_____________________9

 שיעור ריבית הפיגורים המרבי החל לגבי ההלוואה_________________________. 10

06/02/2009:18



557 קובץ התקנות 8343, י"א בשבט התש"ף, 6.2.2020 

 :זויש לפרט את המידע בטבלה ה רעון ההלוואה ומועדיהםיהתשלומים לפתקופת ההלוואה, וסכומי  .11

  ________________ : תקופת ההלוואה מתאריך: ________________ עד תאריך     

 שיעור הריבית סכום ההלוואה סכום התשלום מועד התשלום מספר תשלום

     

     

     

     

     
 

              תשלום במועד והתנאים לנקיטת־פי החוזה, שרשאי המלווה לנקוט בשל אי הצעדים, על פי הדין ועל .12

 :ידיימצעדים אלה. וכן התנאים להעמדת הלוואה לפירעון       

               ______________________________________________________________________ 
               ______________________________________________________________________ 

               ______________________________________________________________________ 
                ______________________________________________________________________    

 שוב שנתי המביא בחשבון גם ריבית דריבית, לפי הידוע בעת כריתת חוזה    בחישיעור ריבית הפיגורים  .13
 ההלוואה:      

             ______________________________________________________________________ 

 דם של ההלוואה ותנאיה:מוק לפירעון זכות של קיומה .14

o   המועד למתן הודעה על הקדמת הפירעון________________________________________ 

o _____________________________________________ אופן מתן ההודעה____________ 

o ______________________________ העמלות הכרוכות בפירעון המוקדם_______________ 

o  נטרנט של המלווה ______   המתפרסמת באתר האי להיוון לנוסחה הפנייהיתרת ההלוואה או  היווןאופן
_____________________________________________________________________ 

 ( להגדרה האמורה3בפסקה )סך התוספת כהגדרתה בחוק וההוצאות כאמור . 15

 סך כל התוספות וההוצאות:____________________________________________________

 _____________________________________מפקח על פעילותו של המלווה:זהות הגורם ה. 16

 א לחוק15לפי סעיף חוזה הלוואה בין לווה למלווה שעניינו מסגרת אשראי  ב(6)

 

 . שמות המלווה, הלווה והערב ומעניהם המלאים:1

 כתובת מספר מזהה שם פרטי ושם משפחה / שם תאגיד 

    1מלווה 

    2מלווה 

    1וה לו

    2לווה 

    3לווה 
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    4 לווה

    1ערב 

    2ערב 

    3ערב 
 
 

  סכום ההלוואה .2

 סכום ההלוואה 

  :1לווה 

  :2לווה 

  :3לווה 

  :4לווה 
 
 שיעור הריבית  .3

 ביחס לסכום ההלוואה, בחישוב שנתי:_____________________ שיעור הריבית]   [ 
 הריבית תחול על כל סכום של ניצול יתרת מסגרת האשראי לרבות סכומי הריבית שטרם נפרעו ושנצברו   ]   [ ציון כי 

 בשל תקופות קודמות.     

 .  הלוואה בריבית משתנה4

 :הלוואה בריבית משתנה]   [ 

 ________________________________________________ בסיס הריבית 

 _______מרכיבי הריבית המשתנה__________________________________ 

 _________________________________________העקרונות לשינוי הריבית 

 _______________________ מועד השינוי 

 __________האירועים שבעקבותיהם ישונו השיעורים 

 . הלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר5 

 ________________ הלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר]   [  

 ___________        שיעור ההצמדה_________________    סוג ההצמדה_____ .א
 בסיס ההצמדה ______________        מועד ההצמדה__________________

 הרכיבים שעליהם חלה ההצמדה ______________________________________________ .ב

______________________________________________________________________________ 

 ופירוט סכומיהן: לעיל 5עד  3 ציון כל תוספת שלא פורטה בסעיפים –כהגדרתה בחוק  תוספת .6

 סכום סוג תוספת 

1   

2   

3   

4   
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    אותן של הסכומים פירוט וכן בחוק" תוספת" להגדרה( 3) בפסקה כאמור ההוצאות כל ציון   – . הוצאות7
 :למלווה שידועים ככל, הוצאות                     

 סכום סוג הוצאה 

1   

2   

3   

4   

 

 : ______________________________שיעור העלות הממשית של האשראי .8

 :_____________________שיעור העלות המרבית של האשראי החל לגבי ההלוואה .9

 _________________________רים המרבי החל לגבי ההלוואה:. שיעור ריבית הפיגו10

 :הזויש לפרט את המידע בטבלה  רעון ההלוואה ומועדיהםיתקופת ההלוואה, וסכומי התשלומים לפ. 11

   תקופת ההלוואה מתאריך ________________ עד תאריך ________________           

 שיעור הריבית כום ההלוואהס סכום התשלום מועד התשלום מספר תשלום

     

     

     

     
 

 תשלום במועד והתנאים לנקיטת־הצעדים, על פי הדין ועל פי החוזה, שרשאי המלווה לנקוט בשל אי .12

 :דייימוכן התנאים להעמדת הלוואה לפירעון  ,צעדים אלה      

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________    

 בחישוב שנתי, לפי הידוע בעת כריתת חוזה ההלוואה:ם . שיעור ריבית הפיגורי13

______________________________________________________________________ 

 דם של ההלוואה ותנאיה:מוק לפירעון זכות של קיומה. 14

o ____________________________  המועד למתן הודעה על הקדמת הפירעון____________ 

o תן ההודעה:  _____________________________________________אופן מ__________ 

o ______________________________ העמלות הכרוכות בפירעון המוקדם_______________ 

o  המתפרסמת באתר האינטרנט של המלווה ______    להיוון לנוסחה הפנייהיתרת ההלוואה או  היווןאופן
_____________________________________________________________________ 

o  
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 ( להגדרה "תוספת" בחוק שיתווספו לקרן     3סך התוספת וההוצאות כאמור בפסקה ) - . סך התוספת וההוצאות15
 ההלוואה, אם כל תשלום ישולם במועדו, לפי תנאי הריבית והתוספת הידועים במועד כריתת חוזה ההלוואה.      

 _____________________________________ ך כל התוספת וההוצאותס     

 ________________________________________זהות הגורם המפקח על פעילותו של המלווה:. 16

  שמסר מסמך: האשראי מסגרת הגדלת של במקרה (: אלה)צרף את המסמכים ה צירוף מסמך חובה. 17
         שיעור את זה ובכלל, החדשה האשראי מסגרת ואת האשראי מסגרת הגדלת את המתעד  ללווה המלווה      
 .החדשה המסגרת לגבי  החלה הריבית      

 ב לחוק 15לפי סעיף   חוזה הלוואה בין לווה למלווה שעניינו ניכיון שטר ג(6)
 

 שמות המלווה, הלווה והערב ומעניהם המלאים: .1

 כתובת מספר מזהה דשם פרטי ושם משפחה / שם תאגי 

    1מלווה 

    2מלווה 

    1לווה 

    2לווה 

    3לווה 

    4 לווה

    1ערב 

    2ערב 

    3ערב 
 
 תשלום במועד והתנאים לנקיטת-הצעדים, על פי הדין ועל פי החוזה, שרשאי המלווה לנקוט בשל אי. 2

 :ידימצעדים אלה וכן התנאים להעמדת הלוואה לפירעון     

        ______________________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________________ 

 שיעור ריבית הפיגורים 

 :________________________________ שיעור ריבית הפיגורים המרבי החל לגבי ההלוואה. 3

 חוזה המביא בחשבון גם ריבית דריבית, לפי הידוע בעת כריתת  שיעור ריבית הפיגורים בחישוב שנתי. 4
 ההלוואה:___________________________________________________________________    

 דם של ההלוואה ותנאיה:מוק לפירעון זכות של קיומה .5

o ____________________________  המועד למתן הודעה על הקדמת הפירעון____________ 

o _________________________  אופן מתן ההודעה______________________________ 

o ______________________________ העמלות הכרוכות בפירעון המוקדם_______________ 

o  המתפרסמת באתר האינטרנט של המלווה ______  להיוון לנוסחה הפנייהיתרת ההלוואה או  היווןאופן 

            _____________________________________________________________________ 
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 ________________________________________זהות הגורם המפקח על פעילותו של המלווה: .6

 שנמסר ללווה טרם ביצוע ניכיון השטר, ובו פרטים אלה: מסמך משלים  – צירוף מסמך חובה .7

ק, ולעניין מסב השיק ככל שהם ידועים וכן הפרטים כאמור לעניין מושך השי לחוק (1)ב()3הפרטים הקבועים בסעיף  (א)
 למלווה;

 סכום השטר; (ב)

 )ג( כל סכום שינוכה מהשטר;

 )ד( הסכום שקיבל הלווה בפועל;

 )ה( שיעור העלות הממשית של האשראי;

 )ו( שיעור עלות המרבית של האשראי החל לגבי ההלוואה;

 .]   [  המסמך רצ"ב

 

     שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב כמשמעותם בסעיףחוזה הלוואה בין לווה למלווה שעניינו  ד(6)
 1981–א לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א7       

 . שמות המלווה, הלווה והערב ומעניהם המלאים:1

 כתובת מספר מזהה שם פרטי ושם משפחה / שם תאגיד 

    1מלווה 

    2מלווה 

    1לווה 

    2לווה 

    3לווה 

    4 והלו

    1ערב 

    2ערב 

    3ערב 
 
 

 שיעור הריבית  .2

 ביחס לסכום ההלוואה, בחישוב שנתי המביא בחשבון גם ריבית דריבית, בהתאם למועדי פירעון    שיעור הריבית]   [ 
 ההלוואה:_____________________       

 . הלוואה בריבית משתנה3

 :הלוואה בריבית משתנה]   [ 

 יס הריבית ________________________________________________בס 

 _________________________________________מרכיבי הריבית המשתנה 

 _________________________________________העקרונות לשינוי הריבית 

 _______________________ מועד השינוי 

 _האירועים שבעקבותיהם ישונו השיעורים________________________ 
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 . הלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר4

 ________________ הלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר]   [  

 ___________        שיעור ההצמדה_________________    סוג ההצמדה_____ .א
 בסיס ההצמדה ______________        מועד ההצמדה__________________

 שעליהם חלה ההצמדה ____________________________________________הרכיבים  .ב

            _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ירוט סכומיהן:(, בפ4ד6-ו 3ד6, 2ד6לעיל ) 4עד  2ם ציון תוספות שלא פורטו בסעיפי – . תוספות5

 סכום סוג תוספת 

1   

2   

3   

4   
 
  ככל, הוצאות אותן של הסכומים פירוט וכן בחוק" תוספת" להגדרה( 3) בפסקה כאמור ההוצאות כל ציון  הוצאות .6

 למלווה: שידועים    

 סכום סוג הוצאה 

1   

2   

3   

4   

 

 

 :_____________________יעור העלות המרבית של האשראי החל לגבי ההלוואהש .7

 _________________________. שיעור ריבית הפיגורים המרבי החל לגבי ההלוואה:8

  תשלום במועד והתנאים לנקיטת-הצעדים, על פי הדין ועל פי החוזה, שרשאי המלווה לנקוט בשל אי .9
 :דייימם להעמדת הלוואה לפירעון וכן התנאי ,צעדים אלה    

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
___________ ___________________________________________________________ 

 בחישוב שנתי, המביא בחשבון גם ריבית דריבית, לפי הידוע בעת כריתת חוזה   . שיעור ריבית הפיגורים 10
 ההלוואה:      

__________________________________________________________________ 
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 דם של ההלוואה ותנאיה:מוק לפירעון זכות של קיומה .11 

o ____________________________  המועד למתן הודעה על הקדמת הפירעון____________ 

o _____________________________________________  :אופן מתן ההודעה__________ 

o ______________________________ העמלות הכרוכות בפירעון המוקדם_______________ 

o  המתפרסמת באתר האינטרנט של המלווה ______    להיוון לנוסחה הפנייהיתרת ההלוואה או  היווןאופן
_____________________________________________________________________ 

 ________________________________________זהות הגורם המפקח על פעילותו של המלווה: .12

 (: הזה)צרף את המסמך  צירוף מסמך חובה .13

 ]  [ רצ"ב מסמך. דו"ח תקופתי            

 סוגי האשראי:  לכלסעיפים המתייחסים 
 (האלההסעיפים  כל)שים לב יש למלא את 

 קיומן של התראות בשל הפיגור בתשלומים: - התראות (7)

מספר 
 התראה

 תאריך משלוח התראה

1  

2  

3  

4  
 
 לפירעון ההלוואה ומועדיהם, בפירוט סכום ההלוואה והריבית בכל תשלום: תשלומים ששילם הלווה (8)

 שיעור הריבית יתרת ההלוואה סכום התשלום מועד התשלום

    

    

    

    
 
 בך, סכום זה צריך להיות זהה לסכום החוב בבקשת הביצוע:לתשומת ליתרת החוב במועד הגשת התובענה.  (9) 

____________________________________________________________________________ 

 התשלומים שבפיגור, בחלוקה לפי קרן, הצמדה, ריבית וריבית הפיגורים ביחס אליהם שנצברו עד למועד  (10)
 הגשת התובענה:      

התשלום  
 שבפיגור

הצמדה  קרן מועד התשלום
שנצברה עד 
מועד הגשת 

 ובענההת

ריבית שנצברה 
עד מועד הגשת 

 התובענה

ריבית פיגורים 
שנצברה עד 
מועד הגשת 

 התובענה
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 ימים מיום פרסומן. 90תחילתן של תקנות אלה   תחילה 

 התש"ף ________

(_______  2020) 

 ( 1ת 3-63 )חמ

_____________ 

 אמיר אוחנה

 שר המשפטים

 

 

 

 :התובענה הגשת למועד עד שנצבר אליו ביחס הפיגורים וריבית הריבית וסכוםהוקדם כל סכום שמועד פירעונו  (11)

סכום הריבית עד  סכום התשלום מועד התשלום
 מועד הגשת
 התובענה

סכום ריבית 
הפיגורים עד  מועד 

 הגשת התובענה

 לוסך הכ

     

     

     

     

 ל:____________________________וסך הכ
 
 ושנקבע בחוזה        הסכום שהמלווה דורש מהלווה בשל הוצאות שהוציא לגביית תשלום שהלווה פיגר בתשלומו  (12) 

 לחוק: א7כאמור בסעיף  תן מהלווה ההלוואה שהוא רשאי לגבו      

 סכום ההוצאה ההוצאה 

1   

2   

3   

 הסכום הכולל של ההוצאות:__________________________
 
 ובלבד     במועד העמדתה ההלוואה העמדתשנדרשו לצורך  הוצאותהסכום שהמלווה דורש מהלווה בשל  (13)  

 תקנות:__________________________שההוצאות הן מסוג ובסכום שאושר ב         

 הצהרה וחתימה (14)  

ידוע לי, שמסירת פרטים לא  ם. אני הח"מ מצהיר בזה, כי כל הפרטים שמסרתי בבקשה זו ובנספחיה נכונים ומלאי
 נכונים או העלמת נתונים היא עברה על החוק.

 

 ":________________שם ממלא הטופס:_______________  תאריך:_______________   חתימה

תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.   .3
כ"ט בטבת התש"ף )26 בינואר 2020(

)חמ 3-63-ת1(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  

תחילה

06/02/2009:18



565 קובץ התקנות 8343, י"א בשבט התש"ף, 6.2.2020 

צו הגנת הצרכן )סימון טובין( )תיקון(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17)ב( ו–37)א( לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-11981 )להלן - 
החוק(, בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן לפי סעיף 37)א1( לחוק, אני 

מצווה לאמור:   

בתוספת  העיקרי(,  הצו   - )להלן  התשמ"ג-21983  טובין(,  )סימון  הצרכן  הגנת  בצו   .1
השנייה, בסעיף 3 -   

במקום סעיף קטן )ט( יבוא:     )1(

")ט( על אף האמור בסעיף 2 לצו העיקרי, סימון רהיטים יכול שייעשה באופן 
מקוון, באמצעות הצגתו באתר האינטרנט של היצרן או של היבואן של הרהיט 

ובלבד שהתקיימו כל אלה:   

בהם  לעיין  יכול  שהצרכן  באופן  בעברית  מופיעים  הסימון  פרטי   )1(
בחיפוש לפי שם המוצר ומאפייניו, ושם הדגם ככל שישנו; 

פרטי הסימון של רהיט יופיעו בהתאם לאמור בפסקה )1( לתקופה של   )2(
7 שנים לפחות מהמועד האחרון שבו נמכר אותו רהיט לקמעונאי."; 

אחרי סעיף קטן )ט( יבוא:     )2(

סימון רהיט המשמש בתצוגה ייעשה על גבי שלט שיונח על הרהיט או   )1( ")י( 
בסמוך אליו וסימון רהיט המוצג בקטלוג ייעשה בקטלוג; 

אריזתו,  גבי  על  או  גביו  על  מסומנים  לא  שפרטיו  רהיט  צרכן  רכש   )2(
הקישור  את  או  הרהיט  של  הסימון  פרטי  את  במסמך,  העוסק,  לו  ימסור 
לאתר האינטרנט של היצרן או של היבואן של הרהיט כאמור בסעיף קטן 
פרטי  את  למסור  העוסק  רשאי  האמור,  אף  על  הצרכן;  בחירת  לפי  )ט(, 
הסימון או הקישור כאמור בדרך אחרת, למעט בעל פה, אם הסכים לכך 

הצרכן;  

פרטי הסימון או הקישור לאתר האינטרנט כאמור בפסקה )2( יימסרו   )3(
לצרכן במעמד ביצוע העסקה." 

י)1( לצו העיקרי, כנוסחו בסעיף 1)2( לצו זה, לעניין סימון רהיט  2.  תחילתו של סעיף 
המוצג בקטלוג, ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(. 

ד' בשבט התש"ף )30 בינואר 2020(
)חמ 3-1556(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה         

 

תיקון התוספת 
השנייה 

תחילה

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשס"ב, עמ' 194.  1

ק"ת התשמ"ג, עמ' 862; התשע"ט, עמ' 709.  2
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הודעת הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה(, התש"ף-2020

ירושה(,  לענייני  הרשם  )אגרות  הירושה  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ח-11998 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

 2019 נובמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
התש"ף בטבת  ד'  מיום  החל   ,2018 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד   לעומת 

)1 בינואר 2020( נוסח התוספת לתקנות יהיה כדלקמן:
"תוספת

)תקנה 1)א((
טור א'

הפעולה או השירות 
טור ב'

בשקלים חדשים

1505. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

2505. בקשה לתיקון או לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 

3505. בקשה למינוי מנהל עיזבון

4237. עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

5107. הפקדת צוואה

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה, שהוגשה 
בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה

פטורה

728. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

5.19 לכל עמוד8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה

 9. כל בקשה אחרת לפעולה או לשירות שאינם מנויים בפרטים 1 
237".עד 8

כ"ה בטבת התש"ף )22 בינואר 2020(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-2872-ת2(  

האפוטרופסה הכללית   
הממונה הארצית לענייני ירושה   

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1291; התשע"ט, עמ' 1846.  1
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