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תקנות ההוצאה לפועל )תיקון מס' 2(, התש"ף-2020

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

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-31979 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1, אחרי   .1
ההגדרה "מערכת מיכון" יבוא:

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

בתקנה 14 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  .2
")ג(   לעניין הליך במסלול מזונות לפי פרק א'2 לחוק, תוגש הבקשה לפי בקשת הזוכה 
מידע  קיבל  אם  המזונות  מסלול  עובד  ביוזמת  או  המזונות  מסלול  עובד  באמצעות 
בלי  הארץ  את  לצאת  או  נכסים  להבריח  עומד  שהחייב  ממשי  חשש  ממנו  שעלה 
לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו, או אם מתקיימות נסיבות אחרות המצדיקות 

לעשות כן; לבקשה יצורף תצהיר לשם אימות העובדות הכלולות בבקשה."

לפני תקנה 102 יבוא:  .3

"פרק ח'2: הוצאה לפועל במסלול מזונות

דרכי הגשת בקשה 
לביצוע במסלול 

מזונות 

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

הראשונה, לפי העניין.

 דרכי דיווח
של חייב 

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

פקסימיליה."

בתקנה 123א)ב( לתקנות העיקריות, אחרי "במסלול מקוצר" יבוא "או במסלול מזונות".  .4
בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -   .5

במקום טופס 1ב יבוא:  )1(

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

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

3  ק"ת התש"ם, עמ' 386; התש"ף, עמ' 528.

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 14 

הוספת פרק ח'2  

תיקון תקנה 123א 

תיקון התוספת 
הראשונה 
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 שגיאה! שם מאפיין מסמך לא ידוע.סימוכין: 
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תיקון התוספת 

 הראשונה
  -בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות   .5

 ב יבוא:1במקום טופס  (1)  

 
 ב1טופס "  

 )א((                10)תקנה  

 מדינת ישראל
 לשכת ההוצאה לפועל  ב_____________  תאריך בקשה:________________

 מס' תיק )לשימוש משרד(_____________________
 

 
 בקשה לביצוע פסק דין כספי בענייני מזונות

 
 נא סמן סוג החוב:   ] [ מזונות  ] [ מזונות ביטוח לאומי .1

 ?  ]  [ לא    ]  [ כן, לתיק שמספרו________________ קשר לתיק הוצל"פ קייםהאם קיים  .2

 יב צד ג'      ]  [ אותו פס"ד    ]  [ אחרערב  נא ציין אחוז הערבות לחוב ___   ]  [ חי - חייבסוג קשר:  ]  [              
 

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

 פתוח את התיק?   ]  [  כן   ]  [ לאהאם ברצונך ל -בהוצל"פ  חייב מוגבל באמצעיםאם החייב הוכרז כ .4

 האם ברצונך שהאזהרה תימסר במסירה אישית   ]  [  כן  ]  [ לא –)לזוכה מיוצג בלבד(  מסירת אזהרה .5

 
 
 פרטי זוכה  ( 1)

 סוג זיהוי:______________  מספר זיהוי: ______________  דואר אלקטרוני: ______________         
 ]  [ מעוניין לקבל הודעות/החלטות בדואר אלקטרוני(                                                                                                      סוג זיהוי(                   )*בחר קוד מטבלת    

        
 שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________       

 
 ן:_______________    כתובת: __________________________________טלפו        

 רחוב + מספר בית           עיר             מיקוד                                                                           
     
 פרטי בא כוח הזוכה    
 _________________  מספר רישיון: ______שם פרטי: ______________ שם משפחה: __     
 תא דואר בלשכה  ______     

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

 
 (  פרטי חשבון בנק לזיכוי2)

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

 
 :  ] [ צילום שיק   ] [ צילום כרטיס אשראי   ] [ אישור הבנק עלמצ"ב אסמכתה המעידה על מספר החשבון    

 ניהול חשבון      
 )סמן אחד מהמסמכים המצורפים(      

 ] [ הופקדה אסמכתה בלשכה, מס' אסמכתה:____________    
 
  )סמן את המתאים(   ] [ חייב    ] [ ערב     ] [ פסול דין     (  פרטי חייב3) 

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

                                                                    
 שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________  טלפון: ______________          
     
 כתובת:________________________________________    

 רחוב + מספר בית           עיר             מיקוד                     

09/09/2009:12



קובץ התקנות 8743, כ' באלול התש"ף, 9.9.2020  2626
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 *טבלת סוג זיהוי

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

 שירותי בריאות – 20עמותות                               –  8                                
 
 ( פרטי פסק הדין לביצוע4)

 ___[ אחר____ת דין רבני/ שרעי(  ] ____ )משפחה/בי____בבית המשפט_________ בית משפט מספר תיק    
 תאריך פסק הדין/ החלטה______________________    
 מועד המצאת פסק הדין לחייב__________________________________   ]  [ מצורף אישור מסירה.                       

 חיות בפסק הדין בדבר המצאה( *)למלא במקרה שיש הנ                                                                   
 ]  [  ניתן עיקול זמני בביהמ"ש     

 
 ( תחשיב מזונות:5)

 
 . תקופה רצופהאו במקרה שהמזונות לא שולמו בעבר  לחיוב עתידיטבלת חישוב מזונות תקופתיים  .א

 
 חישוב מזונות תקופתיים

 ילדים יש למלא טופס נוסף( 2-תקופה רצופה ו/או חיוב עתידי שוטף )*מעל ל – חוב עברבעד 

 :_______תאריך לידה    :____________)שם, שם משפחה, מספר תעודת זהות( פרטי הילד/ה     :1קרן 

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

 ישולם:  בכל יום ____ בחודש, בתוך ___ ימים.נקבע בפסה"ד כי התשלום 

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

 תאריך בסיס להצמדת  החוב:_____ חישוב כל __חודשים

 ]  [ מועדי חוב מזונות עבר שלא שולמו: מתאריך________ עד תאריך____________

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

 ]  [ חיוב עתידי שוטף  ]  [ חישוב חוב עבר

 :______תאריך לידה    :____________)שם, שם משפחה, מספר תעודת זהות( פרטי הילד/ה      :2קרן 

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

 נקבע בפסה"ד כי התשלום ישולם:  בכל יום ____ בחודש, בתוך ___ ימים.

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

 תאריך בסיס להצמדת  החוב:_____ חישוב כל __חודשים

 וב מזונות עבר שלא שולמו: מתאריך________ עד תאריך____________]  [ מועדי ח

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

 ]  [ חיוב עתידי שוטף  ]  [ חישוב חוב עבר 
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אחד בלבד בכל טבלה על ידי הקפת קוד הכלל כללי חישוב מזונות תקופתיים )ציין כלל חישוב 
 בעיגול(

חישוב סכום המזונות לפי פסק הדין 
 למועד התשלום

כלל חישוב לסכום מזונות שלא שולם במועד  
 התשלום

כלל 
 חישוב
)בחר 

מטבלת 
סוג 
כלל 

 חישוב(

כלל   פרטי הכלל תיאור הכלל
 חישוב
)בחר 

מטבלת 
סוג כלל 
 חישוב(

 פרטי הכלל תיאור הכלל

פסיקת ריבית  3    
 והצמדה

)ב( 5לפי סעיף 
לחוק פסיקת 

ריבית והצמדה, 
 1961-התשכ"א

 מתאריך___

 עד תאריך___

הצמדה בלבד  4
לפי תוספת 

 היוקר

 מתאריך___

 עד תאריך___

הצמדה בלבד  4 
לפי תוספת 

 היוקר

 מתאריך___

 עד תאריך___

קרן לא  5
 משתנה 

)ללא ריבית 
 והצמדה(

 מתאריך___

 תאריך___עד 

 קרן לא משתנה  5 
)ללא ריבית 

 והצמדה(

 מתאריך___

 עד תאריך___

הצמדה וריבית  9
שאינן 

מצטרפות 
 לקרן החוב

)ריבית 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 
שאינן מצטרפות 

  לקרן החוב
)ריבית 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*:   

____ 

  

 
 לעדכן את סוג הכלל את תיאורו ואת הפרטים הנדרשים מטבלת סוג כלל חישוב()יש  *אחר
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 סוג כלל חישוב:

 . הלנת שכר1
לפי חוק הגנת השכר, 

 1958-התשי"ח

 . ריבית הסכמית מצטרפת לקרן החוב)ריבית קבועה או על פי טבלת ריבית 7
 בנקאית(. ללא הצמדה.

 . פיצויי פיטורין2
פיטורים, לפי חוק פיצויי 

 1963-התשכ"ג
 . הצמדה וריבית מצטרפת לקרן החוב )ריבית קבועה או על פי טבלת ריבית(8

ריבית  -. ריבית בלבד 6
קבועה או על פי טבלת 

ריבית )לא מתווספת לקרן 
 החוב(. ללא הצמדה.

 . הצמדה למטבע10

 

 החודשים שלא שולמו: יש למלא את הטבלה הבאה ולציין את - במקרה שמזונות עבר שולמו לסירוגין .ב
 פירוט דמי מזונות שוטפים

 תקופה שאינה רצופה –חוב עבר              

 

 

 לתאריך________   ₪ _________זה: סה"כ  סיכום החיוב לסעיף

 את כלל החישוב בו מתנהלת הקרן א( ולציין5) סעיףטבלה בב  החיוב סיכום את יןיש לצי

      יש למלא את הטבלה הבאה אם קיים חוב עבר בעד הוצאות שאינן מזונות שוטפים –טבלת הוצאות  .ג

 כל ילד בנפרד( בעדהילד/ה: _________ )יש למלא טבלה  בעד
החיוב סכום  תאריך מספר סידורי

 בפס"ד
 יתרה לתשלום הסכום ששולם

1     
2     
3     
4     

 סך כל סכום החוב:____________________  תאריך:______________ 
 

 הילד/ה: _________בעד 
סכום החיוב  תאריך מספר סידורי

 בפס"ד
 יתרה לתשלום הסכום ששולם

1     
2     
3     
4     

 סך כל סכום החוב:____________________  תאריך:______________ 
 

 טבלת הוצאות )יש לפרט ולצרף קבלות(

 _________הילד/ה: בעד  .1
מספר 
 סידורי

תאריך 
הקבלה/תאריך  

 החשבונית

מספר 
חשבונית

 קבלה /

מוציא 
 הקבלה

)מהות 
 ההוצאה(

אחוז 
ההחזר 

של החייב 
 מההוצאה

הסעיף 
בפס"ד בו 

אושר כי 
החייב חב 
בתשלום 
 ההוצאה

סכום 
 הקבלה

הסכום  
שבו 

החייב 
צריך 

להשתתף 
מתוך 

 ההוצאה

1        

2        

3        

4        

 סך כל סכום ההוצאות:____________________ תאריך:______________
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 לתאריך ____________   ₪ _____________ סיכום החיוב לסעיף זה: סה"כ 

 א( ולציין את כלל החישוב בו מתנהלת הקרן5) בסעיףבטבלה  החיוב סיכום את לציין יש

 
 ג'-סעיפים ב' ולפי חישוב קרנות חוב סיכום   א(5) 

יש למלא את הנתונים הנדרשים בשורות קרן חוב )את ריבית הבסיס יש למלא בעמודת סוג ריבית בשורה של 
  קרן חוב(.

 
תאריך  סכום סוג קרן 

ממנו 
יחושבו 
הפרשי 

ההצמדה 
או 

הריבית 
)כפי 

שנקבע  
בפסק 
 הדין(

סוג כלל 
 חישוב
)בחר 

מטבלת 
סוג כלל 
 חישוב(

 סוג ריבית
 בחר

 את המתאים:

הריבית מתווספת מדי 
 רבעון/ חודשים* 

 את המתאים:בחר 

 צמוד למדד
 בחר את 

 המתאים:
)בחר רק אם 
נקבע שהקרן 

 תוצמד למדד( 

 שיוך לחייב

אחוז 
ריבית 

 קבוע
 

מספר 
טבלת 

 ריבית *

  חודשים רבעון

סיכום  
החיוב 

חוב קרן 
עבר 

ששולם
 לסירוגין

כל        
  _____
 חודשים

] [ מדד יוקר  
 מחיה

] [ מדד תוספת 
 יוקר

] [ תשומות 
 בניה

[ כל ] 
 החייבים
] [ חייב 
 מס'___

סיכום  
החיוב 

 קרן חוב
 הוצאות 

כל        
  _____
 חודשים

] [ מדד יוקר  
 מחיה               

תוספת  ] [ מדד
 יוקר

] [ תשומות 
 בניה

] [ כל 
 החייבים
] [ חייב 
 מס'___

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הילד/ה: _________בעד  .2
מספר 
 סידורי

תאריך 
הקבלה/ת

אריך  
 החשבונית

מספר 
חשבונית/ 

 קבלה

מוציא 
 הקבלה
)מהות 

 ההוצאה(

אחוז 
ההחזר 

של החייב 
 מההוצאה

הסעיף 
בפס"ד בו 

כי אושר 
החייב חב 

בתשלום 
 ההוצאה

סכום 
 הקבלה

הסכום 
שבו 

החייב 
צריך 

להשתתף 
מתוך 

 ההוצאה
1        
2        
3        
4        

 סך כל סכום ההוצאות:____________________ תאריך:______________
 

 סוג כלל חישוב: 

 הלנת שכר. 1
 1958-לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח

ללא ריבית  - קרן לא משתנה. 5
 וללא הצמדה

הצמדה וריבית שאינן  .9
 מצטרפות לקרן החוב

)ריבית קבועה או על פי 
 טבלת ריבית(

 פיצויי פיטורין. 2
-לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג

1963 

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

מתווספת לקרן החוב(. ללא 
 הצמדה.

 הצמדה למטבע. 10

 פסיקת ריבית והצמדה. 3
)ב( לחוק פסיקת ריבית 5לפי סעיף 

 1961-והצמדה, התשכ"א

ריבית הסכמית מצטרפת . 7
או )ריבית קבועה  לקרן החוב

על פי טבלת ריבית בנקאית(. 
 ללא הצמדה.

 

ריבית משפטית לפי  .12
חוק פסיקת ריבית 
-והצמדה,  התשכ"א

1961 
 

-. אחוז ריבית חד13
 פעמית

 הצמדה בלבד לפי תוספת היוקר. 4
 

הצמדה וריבית מצטרפת . 8
לקרן החוב )ריבית קבועה או 

 על פי טבלת ריבית(
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           לפטור מאגרת פתיחת תיק / אגרה דחויה( נתוני זכאות 6) 
 ]  [ פטור מאגרה על פי דין    ]  [ בקשה לדחיית תשלום אגרה )מצורפת בקשה מנומקת(     

 
 ( אופן תשלום אגרת פתיחת תיק7)
 עו"ד בלבד(] [ כרטיס אשראי              ]  [ מזומן )שובר(                      ] [ הוראה לחיוב חשבון )ל     
 
            ( פרטי חשבון לחיוב תשלום אגרת פתיחת תיק  )למילוי בידי עו"ד בלבד(8)

 מספר חשבון לחיוב ___________  ___________ ___________  )לעו"ד מייצגים בלבד(       
 חשבון                 בנק                          סניף                                                  

 
 מסמכי חובה מצורפים (9)

 העתק פסק הדין] [  
  צילום תעודת זהות של הזוכה כולל ספח מעודכן עם פרטי הילדים. ] [ 
)צילום שיק/ צילום כרטיס אשראי/ אישור הבנק על ניהול  אסמכתה המעידה על מספר חשבון בנק] [ 

 חשבון(
 הצהרת זוכה בפתיחת תיק מזונות] [ 
 דין יש לצרף ייפוי כוח.-אם הזוכה מיוצג על ידי עורך -ייפוי כוח ] [ 
במקרה שבו הזוכה פנתה בעבר לביטוח לאומי לקבלת תשלום מזונות, יש  - אישור מביטוח לאומי] [ 

 להעביר:
 בו יצוין התאריך בו הופסק תשלום המזונות.   –אישור על הפסקת תשלום המזונות  ] [          

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

 מסלול מזונות: עבור

 ב(21)טופס מסלול מזונות  - בפתיחת תיק מזונות שאלון זוכה]  [ 
  ד(21)טופס  שאינו המוסד לביטוח לאומיהזוכה  צהרתה]  [  

 ( הצהרה והתחייבות10)
הזוכה/בא כוח הזוכה מאשר/ת בזה כי בדקתי את ___________________ אני החתומ/ה מטה .1

 פרטי החייב.

         _____________   __________________                    ___________________       
 חתימת הזוכה או חותמת ב"כ             שם מלא                                   תאריך                                                  

 
 

 זוכה בפתיחת תיק מזונות תהצהר
 

 ____________שמספרו:  _____ ______אני הח"מ מצהיר/ה שפתחתי תיק מזונות בלשכת הוצל"פ 
 במקום המתאים(: X)יש לסמן  -זאת מאחר ש

 לא קיבלתי את דמי המזונות המגיעים לי מהמוסד לביטוח הלאומי;]  [   
 קיבלתי בעבר דמי מזונות מהביטוח הלאומי והיום איני זכאית לדמי מזונות מהביטוח הלאומי; ]  [
 המזונות המגיעים לי לפי פסק הדין, ומבקשת לגבות מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי חלק מדמי אני ]  [

 את ההפרשים באמצעות ההוצאה לפועל.

אני מצהירה בזאת כי אני מחזיקה ברשותי פס"ד מקורי שאושר כדין אשר את העתקו אני מגישה  .א
להוצאה לפועל לאחר שאישרתי כי הוא מתאים למקור. פסק הדין ניתן להמצאה ללשכת ההוצאה 

 דרישה.לפועל עם 
ידוע לי שכל זמן שתיק ההוצאה לפועל פתוח, איני יכולה לגבות את חוב המזונות בשלו נפתח תיק זה  .ב

 באמצעות  המוסד לביטוח לאומי או בכל לשכת הוצאה לפועל אחרת.
, אני מתחייבת לדווח ללשכת ההוצאה 1967-טז)א( לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז20בהתאם לסעיף  .ג

בגובה החוב או בגובה דמי לא יאוחר משבעה ימים ממועד השינוי, על כל שינוי לפועל באופן מיידי ו
ועל כל שינוי בנסיבות המשפיעות על גובה החוב או בהחזר ההוצאות המגיע לי,  המזונות החודשיים

אם כתוצאה משינוי פסק הדין ואם כתוצאה מכל שינוי אחר, בכפוף להוראות פסק הדין )הגעת הקטין 
 א בזה(לבגרות וכיוצ

או כל שאקבל מהחייב  על כל תקבולאני מתחייבת לעדכן את הלשכה, בתוך שבעה ימים לכל היותר,  .ד
שלא באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, ידוע לי כי אם אאחר בדיווח תשלום שישולם על חשבון החוב*, 

החייב כלפי על תקבולים, אהיה עלולה להתחייב, על פי החלטת רשם, בהוצאות שיקוזזו מחובו של 
 .1967-א לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז19בהתאם לסעיף 
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כל תשלום שמתקבל לידי הזוכה שאינו מהחייב ולא במסגרת תיק ההוצאה  - *תשלום על חשבון החוב
 לפועל.

 כמו כן, הנני מתחייבת להודיע ללשכת ההוצאה לפועל זו על כל שינוי בכתובת מגוריי. .ה
ששולמה לי  קצבת תלוייםימים לכל המאוחר, על הקטנת חוב בשל אני מתחייבת לדווח בתוך שבעה  .ו

על ידי הביטוח הלאומי )קצבה שהייתה אמורה להיות משולמת לבן/בת הזוג בשל נכותו/ה, והועברה 
 תשלום דמי המזונות המגיעים לי(. עבוראלי 

 

 

 _______________מס' תעודת זהות :   __________שם משפחה:  _________שם פרטי: 

כתובת מלאה: 
_____________________________________________________________ 

 _______________ חתימת הזוכה:   ___________________מספר טלפון נייד:
 

 
 אישור

 
 ___________        __________הזוכה_______________ )פרטי הפקיד/ה( מאשר כי _____________אני

חתם/ה על טופס  -י באמצעות תעודת זהות יבפנ תה/זהות ______________________ אשר הזדההתעודת 
 זה בנוכחותי.

 
 תאריך :_____________  שם המאשר:______________  חתימה:_____________

 
 "(1972-התשל"בחוק המזונות )הבטחת תשלום(,  11מדור מזונות )בהתאם לסעיף  - העתק: המוסד לביטוח לאומי

 :א יבוא21אחרי טופס  (2)  

                           
 ב21טופס "

 ו(101)תקנה 

 

 _______________תאריך :

 

 מסלול מזונות –שאלון זוכה בפתיחת תיק מזונות 

 )מיועד לזוכה שאינו המוסד לביטוח לאומי(

 

 יש לצרף צילום ת.ז. + ספח הילדים(:  )פרטים אישיים .א
 שם משפחה ______________________     שם פרטי ____________________       

 ת.ז. ____________________________    תאריך לידה___________________       

 כתובת מעודכנת  ________________________________________________

 _______________כתובת נוספת___________________________________

 . _____________________2.  _____________________      1טלפון סלולרי:  

 טלפון בית  ________________________   פקס _______________________

 מייל  _______________________________________________________ 
 

 פרטי הילדים: .ב

 .  __________________ גיל __________שם:  ________________  ת.ז (1

 תאריך לידה: _______________  סכום המזונות החודשי: _____________             

 שם:  ________________  ת.ז.  __________________ גיל __________ (2

 תאריך לידה: _______________  סכום המזונות החודשי: _____________             
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 :  ________________  ת.ז.  __________________ גיל __________שם (3

 תאריך לידה: _______________  סכום המזונות החודשי: _____________             
 שם:  ________________  ת.ז.  __________________ גיל __________ (4

 תאריך לידה: _______________  סכום המזונות החודשי: _____________             

 שם:  ________________  ת.ז.  __________________ גיל __________ (5

 תאריך לידה: _______________  סכום המזונות החודשי: _____________          

 

 פרטי פסק הדין: .ג

 מס' תיק _______________   תאריך פס"ד ____________ביהמ"ש  _____________     

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

 סכום המזונות החודשי הבסיסי _______________________ דמי המזונות זמניים / קבועים 

 ____________________.דמי המזונות צמודים ________________________________

 המזונות ישולמו עד גיל ___________, לאחר מכן ובמהלך הלימודים / השירות הצבאי ישולם

 מדמי המזונות(. 1/3____________________________________ ) 

 

 כמצוין בסעיף  __________________________________________   בפסה"ד הרצ"ב.

 

 הוצאות נלוות :החזר   ד.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 סה"כ:

______________ 

 

 

 

 

 

  

 סוג ההוצאה

 )חינוך,

 בריאות וכד' (

 

הסעיף בפסק 

הדין שבו 

 אושרה ההוצאה 

 

אחוז ההחזר 

של החייב 

 מההוצאה 

 

להחזר סכום 

הפתיחה במועד 

 )אם יש(

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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 :  ________________  ת.ז.  __________________ גיל __________שם (3

 תאריך לידה: _______________  סכום המזונות החודשי: _____________             
 שם:  ________________  ת.ז.  __________________ גיל __________ (4

 תאריך לידה: _______________  סכום המזונות החודשי: _____________             

 שם:  ________________  ת.ז.  __________________ גיל __________ (5

 תאריך לידה: _______________  סכום המזונות החודשי: _____________          

 

 פרטי פסק הדין: .ג

 מס' תיק _______________   תאריך פס"ד ____________ביהמ"ש  _____________     

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

 סכום המזונות החודשי הבסיסי _______________________ דמי המזונות זמניים / קבועים 

 ____________________.דמי המזונות צמודים ________________________________

 המזונות ישולמו עד גיל ___________, לאחר מכן ובמהלך הלימודים / השירות הצבאי ישולם

 מדמי המזונות(. 1/3____________________________________ ) 

 

 כמצוין בסעיף  __________________________________________   בפסה"ד הרצ"ב.

 

 הוצאות נלוות :החזר   ד.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________ סה"כ:

 

 

 

 

  

 סוג ההוצאה

 )חינוך,

 בריאות וכד' (

 

הסעיף בפסק 

הדין שבו 

 אושרה ההוצאה 

 

אחוז ההחזר 

של החייב 

 מההוצאה 

 

להחזר סכום 

הפתיחה במועד 

 )אם יש(

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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 ה.    פרטים ומידע על החייב:
 שם משפחה ________________________     שם פרטי _____________________ 

 ת.ז. _________________________________ 

 כתובת ידועה  _____________________________________________________          

 כתובת שנייה _____________________________________________________          

 . ______________________2.  ______________________      1טלפון סלולרי:            

 טלפון בית  __________________________   פקס _______________________ 

 _____________________________________מייל ______________________ 

  

 החייב נפטר:   כן    /   לא 

 החייב פושט רגל :    כן    /   לא 

 החייב תושב שטחים :  כן   /   לא        

 החייב תייר: כן  /  לא 

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

 

 ידועים: ו.    נכסים

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

 מקום עבודה וכתובת מלאה _____________________________________________

_________________________________________________________________ 

 חשבונות בנק: 

 מספר חשבון: _______       מספר סניף: _________       שם הבנק: ___________ 

 כרטיסי אשראי:

 תוקף:__________  מספר: __________  סוג כרטיס האשראי: ____________  

 השתלמות: ______________________________________________________

 חסכונות )סוג החיסכון, היכן מוחזק( _______________________________________

 _____________________________________________________________מניות 

 מט"ח ____________________________________________________________

 ביטוח לאומי )קצבאות( _______________________________________________

 _______פנסיה _____________________________________________________

 ירושה ____________________________________________________________

 מקרקעין ) גוש וחלקה ( _____________________________בבעלות  מלאה/משותפת. 

 פרט ___________________

 רכב )מספר רישוי(____________________________________________________

 שבשלן הוגשו תביעות משפטיות )מספר תיק בבית המשפט, בית המשפט, סוג פרטים על זכויות

 התביעה,                       

 סכום החוב(  _______________________________         

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

         ____________________________________________ 

 פרטים על ציוד הנדסי/כלי שיט/כלי טיס )סוג, שנת ייצור, תוצרת, דגם, מספר רישיון, תאריך רכישה, 

 שווי מוערך( _____________________________________         

 הכנסות נוספות )לרבות מהשכרת נכס וכיוב'( ונכסים  אחרים:  

         _______________________________________________________ 
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 ז.  נקיטת הליכים כנגד החייב:

 מאסר כנגד החייב בתיק זה.יכי אבקש לא ליזום הל 

   קיים חשש ממשי שהחייב יצא מהארץ מבלי לפרוע את החוב ולכן אבקש לפעול להוצאת צו  רשם לעיכוב יציאת החייב

 . לתמיכה בבקשהמצורף תצהיר מפורט מן הארץ בטרם המצאת האזהרה. 

  קיים חשש ממשי שהחייב יבריח נכסים ולכן אבקש מהלשכה לפעול להוצאת צו רשם לעיקול הנכסים ברישום  בטרם

 .מצורף תצהיר מפורט לתמיכה בבקשההמצאת האזהרה. 

   .לזוכה ולחייב בעלות משותפת במקרקעין 

 

 חתימת הזוכה

 חתימה __________________ שם ____________________   תאריך ______________ 

 

 

 

 אישור עובד המשרד

 פרטי הפקיד המזהה  _____________________      תאריך ________________________   

 

 חתימה ___________________________

 
 

 

 ג21טופס 

 ו(101)תקנה 

 מידע על החייב שהתקבל מהזוכה

 41972-התשל"בכהגדרתה בחוק המזונות )הבטחת תשלום(, 

 

 פרטים אישיים של החייב .א
 שם משפחה ______________________     שם פרטי ____________________       

 לידה___________________ תאריך ת.ז.________________________       

 כתובת מעודכנת  ________________________________________________                

 כתובת נוספת__________________________________________________                

 

 יש למלא את הפרטים להלן, רק אם המידע נמסר ע"י הזוכה ולא על בסיס מידע שבידי     .ב
 המוסד לביטוח לאומי

 האם החייב מתגורר בשכירות? לא/ כן

 נייד__________________ פקס_______________טלפון קווי _______________ טלפון 

 דואר אלקטרוני________________________________________________________

 שם האב ________________________ שם האם______________________________

 ________________________________________________________ כתובת ההורים

 כן / לא             מקום עבודה ___________________ שם העסק _______________ עובד:

 ____________________________________________________כתובת מקום העבודה

 החייב נפטר? כן / לא         החייב פושט רגל? כן / לא             החייב לא מתגורר בארץ? כן / לא

                                                                    
 .87ס"ח התשל"ב, עמ'  4

 
 

4   ס"ח התשל"ב, עמ' 87.
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 צמוד ל)מט"ח או מדד( כולל משיכות יתר -ת בנקיםמידע על חשבונו

 

 

 

 

 

 
 

 במקום  Vסמן  -פרטים על נדל"ן  .ג
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לזוכה ולחייב בעלות במקרקעין? לא / כן

 על שם החייב –פרטים על קופות גמל, קרנות, חסכונות, פיקדונות, נ"ע, מניות   .ד
 

. 

 

 

 

 

 

 הכנסה ממקורות נוספים

________________________________________________________________________ 

 פרטים על זכויות שבשלן הוגשו תביעות משפטיות .ה
 

 

 

 

 

 
 

 

 יתרה ליום סוג חשבון מס' חשבון סניף שם הבנק

     

     

     

     

שכירו (Vסוג הזכות )סמן  תיאור הנכס

ת )סמן 

V) 

פרטי 

 שעבוד

סוג  גוש/חלקה

 הנכס

המען )ציין 

רח', מס' 

בית, ישוב, 

 מיקוד(

חכירה  בעלות

 לדורות

שכירות 

 מוגנת

  

        

        

        

        

תאריך פתיחת  ערך תאריך הצטרפות שם הקופה/תכנית

 הקופה/תכנית

    

    

    

    

מס' תיק בית 

 המשפט

 הערות סכום החוב סוג התביעה בית משפט
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 הכנסה ממקורות נוספים

_________________________________________________________________________ 

 

 פירוט רכוש אישי בעל ערך )ריהוט עתיק, תמונות, תכשיטים, אוספים ועוד( .ו
 

 

     

 

 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  פרטים על רכב, ציוד הנדסי, כלי שיט, כלי טייס .ז
 
 

 

 

 

 

 

 נכסים ידועים: ח.          

 _______________________________________________________קרן השתלמות 

 קופת גמל __________________________________________________________      

 חסכונות ___________________________________________________________      

 _____________________מניות ________________________________________      

 מט"ח _____________________________________________________________      

 פנסיה _____________________________________________________________      

 ירושה _____________________________________________________________      

 )גוש וחלקה( _________________________________________________ מקרקעין      

 רכב ______________________________________________________________       

 נכסים ____________________________________________________________        

 ______________________________      _______________________ תוהכנסות נוספ       

 

 

 -חובה למלא-         נקיטת הליכים נגד החייב      - חלק ג'

 מאסר כנגד החייב בתיק זה. אבקש לא ליזום הליכי 

   קיים חשש ממשי שהחייב יצא מהארץ מבלי לפרוע את החוב ולכן אבקש לפעול להוצאת צו  רשם לעיכוב יציאת החייב

 . מצורף תצהיר מפורט לתמיכה בבקשהמן הארץ בטרם המצאת האזהרה. 
 

 

 ערך תאריך רכישה סוג פריט מס'

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

שנת  סוג

 יצור

תאריך  מ.ר. דגם תוצרת

 רכישה

שווי 

 מוערך
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 ם קיים חשש ממשי שהחייב יבריח נכסים ולכן אבקש מהלשכה לפעול להוצאת צו רשם לעיקול הנכסים ברישום  בטר

 .מצורף תצהיר מפורט לתמיכה בבקשההמצאת האזהרה. 
 

 

 תאריך ____________________   שם החותם ______________  חתימה __________________

 

 פרטי הפקיד המזהה  ____________     חתימה ______________________________        

 

 חותמת ___________________________

 

 

 

 ד21טופס 

 ו(101)תקנה 

 

 הצהרת הזוכה שאינו המוסד לביטוח לאומי:

 ה כי לא קיבלתי את דמי המזונות המגיעים לי או את חלקם מהמוסד לביטוח הלאומי./אני מצהיר 

  אם הועבר התיק ממסלול רגיל למסלול מזונות(: אני מצהיר/ה כי גובה חוב המזונות נכון למועד העברת התיק ממסלול(

 מזונות הוא: _______רגיל למסלול 

  אני מקבל/ת מהמוסד לביטוח לאומי חלק מדמי המזונות המגיעים לי לפי פסק הדין ומבקש/ת לגבות את ההפרשים

 באמצעות "מסלול מזונות" בהוצאה לפועל. 

   ידוע לי שכל זמן שתיק ההוצאה לפועל פתוח, איני יכול/ה לגבות את חוב המזונות שבשלו נפתח תיק זה באמצעות

 מוסד לביטוח לאומי או כל לשכת הוצאה לפועל אחרת. ה

  .אני מתחייב/ת לעדכן את הלשכה בכל שינוי שחל בכתובת מגוריי או בפרטי ההתקשרות עמי 

  אני מתחייב/ת לדווח ללשכת ההוצאה לפועל, באופן מידי ולא יאוחר משבעה ימים טז)א( לחוק, 20בהתאם לסעיף

החודשיים ועל כל שינוי בהחזר ההוצאות המגיע לי, אם כתוצאה משינוי  דמי המזונות ממועד השינוי, על כל שינוי בגובה

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

  אקבל ימים לכל היותר, על  כל תקבול  ש 7אני מתחייב/ת לעדכן את הלשכה, בתוך טז)א( לחוק, 20בהתאם לסעיף

שלא באמצעות לשכת ההוצאה לפועל; ידוע לי כי אם אאחר בדיווח על תקבולים, אהיה עלולה להתחייב, על פי מהחייב 

 א לחוק.19החלטת רשם,  בהוצאות שיקוזזו מחובו של החייב כלפי בהתאם לסעיף 

  י ניהול התיק,  על כל יז לחוק, אני מתחייב/ת ליידע את מזכירות ההוצאה לפועל, בכל שלב משלב20בהתאם לסעיף

שינוי בפרטים של החייב וכן למסור כל מידע שהגיע לידיעתי ושעשוי לסייע בגביית החוב לרבות מידע  על  נכסים חדשים 

 של החייב, מקום עבודה שלו, שינוי כתובת מגורים וכיוב'.

 .ידוע לי כי ניהול התיק במסלול זה מחייב תשלום אגרה 
 

 מידע כללי

  .תיק המזונות מתנהל במסלול המזונות לפי בחירת הזוכה 

  בכל שלב משלבי ניהול התיק, עומדת בפני הזוכה זכות הבחירה להעביר את התיק למסלול מזונות רגיל ולנהל אותו

 בעצמו או באמצעות עורך דין. 
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  לביצוע במסלול רגיל אם  ( לחוק רשאי רשם ההוצאה לפועל להחליט בכל עת כי התיק יועבר1יט)א()20בהתאם לסעיף

 נוכח לדעת כי התיק אינו מתאים לביצוע במסלול מזונות.  לשכת המזונות תיידע את הזוכה בדבר החלטה כאמור.
כדי שלשכת ההוצאה לפועל תוכל להעביר את הכסף שנגבה לזכות הזוכה, על הזוכה לעדכן את מזכירות ההוצאה לפועל 

 בפרטי חשבון הבנק שלה.

  לפועל יוזמת את ההליכים אך אינה מייצגת את הזוכה בכל בקשה וטענה המועלית על ידי החייב אשר לשכת ההוצאה

במסגרתה נדרשת התייחסות של הזוכה, לרבות בטענת "פרעתי", בבקשה לביטול עיכוב יציאת החייב מן הארץ או 

דבר בקשות שמוגשות בידי החייב. בהתנגדות החייב להגדלת קרן החוב. לפיכך  לשכת ההוצאה לפועל תיידע את הזוכה ב

באפשרות הזוכה לבחור אם להשיב בעצמו או באמצעות עורך דין, על הזוכה לדאוג לייצוג משפטי, במקרים כאמור, על 

פי שיקול דעתו. ניתן לברר זכאות לייצוג משפטי על ידי האגף לסיוע המשפטי בלא עלות  על פי חוק הסיוע המשפטי, 

 .1972-התשל"ב

 כא לחוק, זוכה במסלול המזונות אינו זכאי לשכר טרחת עורך דין אלא אם כן רשם ההוצאה לפועל 20עיף בהתאם לס

 החליט כי ייצוג בידי עורך דין מוצדק בנסיבות העניין. 

  טו לחוק, לשכת המזונות יוזמת נקיטת הליכים כנגד החייב לפי כללים שקבע מנהל מערכת ההוצאה 20בהתאם לסעיף

כן הורה רשם הוצאה לפועל אחרת. הכללים מפורסמים ברשומות ובאתר האינטרנט של רשות האכיפה לפועל, אלא אם 

 והגבייה.

          

 חתימת הזוכה         

 שם ____________________   תאריך ______________  חתימה __________________

 

 אישור עובד המשרד

 

 חותמת ________________________        פרטי הפקיד המזהה  _____________________ 

 

 חתימה ___________________________

 

 

 ה21טופס 

 ו(101)תקנה 

 טופס בקשה להעברת תיק למסלול מזונות
 
 

 

תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        

 שנה
חוד

 ש
 יום

  מספר תיק הוצל"פ מספר :______________________  
 הבקשהא. הסבר מהות 

 
 טופס זה מאפשר לזוכה להגיש בקשה להעברת תיק קיים בהוצאה לפועל למסלול מזונות.

 מסלול מזונות ברשות האכיפה והגבייה פועלת במקומך ומבצעת עבורך הליכי גבייה לביצוע פסק הדין.
 ב. דגשים להגשת הבקשה

 שתקוזז מכל תקבול עתידי שיגבה בתיק )בדומה למסלול רגיל(,  1%בנוסף לאגרה של  ב"מסלול מזונות"אגרת מסלול:   

 ₪ 60במעמד פתיחת התיק. בנוסף מידי שנה אגרה שנתית בסך  ₪ 64פתיחת התיק כרוכה בתשלום אגרה בסך  

 (.www.eca.gov.ilראה באתר  -לצורך ניהול התיק במסלול מזונות בלבד )סכום האגרה בהתאם לתקנות הוצל"פ  
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  לביצוע במסלול רגיל אם  ( לחוק רשאי רשם ההוצאה לפועל להחליט בכל עת כי התיק יועבר1יט)א()20בהתאם לסעיף

 נוכח לדעת כי התיק אינו מתאים לביצוע במסלול מזונות.  לשכת המזונות תיידע את הזוכה בדבר החלטה כאמור.
כדי שלשכת ההוצאה לפועל תוכל להעביר את הכסף שנגבה לזכות הזוכה, על הזוכה לעדכן את מזכירות ההוצאה לפועל 

 בפרטי חשבון הבנק שלה.

  לפועל יוזמת את ההליכים אך אינה מייצגת את הזוכה בכל בקשה וטענה המועלית על ידי החייב אשר לשכת ההוצאה

במסגרתה נדרשת התייחסות של הזוכה, לרבות בטענת "פרעתי", בבקשה לביטול עיכוב יציאת החייב מן הארץ או 

דבר בקשות שמוגשות בידי החייב. בהתנגדות החייב להגדלת קרן החוב. לפיכך  לשכת ההוצאה לפועל תיידע את הזוכה ב

באפשרות הזוכה לבחור אם להשיב בעצמו או באמצעות עורך דין, על הזוכה לדאוג לייצוג משפטי, במקרים כאמור, על 

פי שיקול דעתו. ניתן לברר זכאות לייצוג משפטי על ידי האגף לסיוע המשפטי בלא עלות  על פי חוק הסיוע המשפטי, 

 .1972-התשל"ב

 כא לחוק, זוכה במסלול המזונות אינו זכאי לשכר טרחת עורך דין אלא אם כן רשם ההוצאה לפועל 20עיף בהתאם לס

 החליט כי ייצוג בידי עורך דין מוצדק בנסיבות העניין. 

  טו לחוק, לשכת המזונות יוזמת נקיטת הליכים כנגד החייב לפי כללים שקבע מנהל מערכת ההוצאה 20בהתאם לסעיף

כן הורה רשם הוצאה לפועל אחרת. הכללים מפורסמים ברשומות ובאתר האינטרנט של רשות האכיפה לפועל, אלא אם 

 והגבייה.

          

 חתימת הזוכה         

 שם ____________________   תאריך ______________  חתימה __________________

 

 אישור עובד המשרד

 

 חותמת ________________________        פרטי הפקיד המזהה  _____________________ 

 

 חתימה ___________________________

 

 

 ה21טופס 

 ו(101)תקנה 

 טופס בקשה להעברת תיק למסלול מזונות
 
 

 

תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        

 שנה
חוד

 ש
 יום

  מספר תיק הוצל"פ מספר :______________________  
 הבקשהא. הסבר מהות 

 
 טופס זה מאפשר לזוכה להגיש בקשה להעברת תיק קיים בהוצאה לפועל למסלול מזונות.

 מסלול מזונות ברשות האכיפה והגבייה פועלת במקומך ומבצעת עבורך הליכי גבייה לביצוע פסק הדין.
 ב. דגשים להגשת הבקשה

 שתקוזז מכל תקבול עתידי שיגבה בתיק )בדומה למסלול רגיל(,  1%בנוסף לאגרה של  ב"מסלול מזונות"אגרת מסלול:   

 ₪ 60במעמד פתיחת התיק. בנוסף מידי שנה אגרה שנתית בסך  ₪ 64פתיחת התיק כרוכה בתשלום אגרה בסך  

 (.www.eca.gov.ilראה באתר  -לצורך ניהול התיק במסלול מזונות בלבד )סכום האגרה בהתאם לתקנות הוצל"פ  
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 התשלום במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בקופת הלשכה. תשלום האגרה: 

 האגרות ששולמו על ידי הזוכה יתווספו לחוב בתיק וייגבו מהחייב.    

 הגשה:אופן  

 : ניתן להגיש את הבקשה בלשכה בה מתנהל התיק.הגשה בלשכה -   

 יש למלא את השאלון המצורף לטופס הבקשה ולצרף את כל המסמכים הנלווים לשאלון.שאלון: 

 צרופות )מסמכי שחובה לצרף (  

 .טופס שאלון זוכה בפתיחת תיק מזונות 
  .טופס התחייבות והצהרת זוכה במסלול מזונות 

 אישור  (.1) 

 אני מיוצג/ת ע"י עו"ד:____________________

  ידוע לי כי פסה"ד מיום:_________________הוא פסה"ד המעודכן בתיק ולא ניתן פס"ד/החלטה המשנה את גובה חיוב

 המזונות. 
 .קיימת בקשה תלויה ועומדת בפני רשמ/ת ההוצל"פ וטרם התקבלה החלטה בעניינה 

 פירוט:___________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 ___________________________:קיים עיכוב הליכים בתיק. פירוט סיבת העיכוב 
 __________________________________________________________ 

 _______________אני מצהיר כי גובה חוב המזונות השוטף הינו 
 ק עומד ע"ס_____________והוא החוב המעודכן בתיק נכון להיום.ידוע לי כי החוב בתי 

 

 (. הצהרה 2)

 ___________:אני הח"מ שם פרטי:_____________ שם משפחה:____________מס' ת.ז 
כתובת מלאה:_____________________ מס' טלפון נייד:_____________ מצהיר/ה בזה, כי כל הפרטים שמסרתי 

 ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עברה על החוק. .ובנספחיה נכונים ומלאיםבבקשה זו 

 (. חתימת הזוכה3) 

     

  ____________________________                         _________________________ 

        "חתימה                                                                    תאריך                       

י"ג באלול התש"ף )2 בספטמבר 2020(
)חמ 3-63-ת1(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  
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תקנות ההוצאה לפועל )אגרות, שכר והוצאות( )תיקון(, התש"ף-2020

סעיפים  ולפי  התשכ"ז-11967,  לפועל,  ההוצאה  לחוק   88 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
83)א()3( ו–108 לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-21984, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק 
אני  הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  ובאישור  התשמ"ה-31985,  התקציב,  יסודות 

מתקין תקנות אלה:      

בתקנות ההוצאה לפועל )אגרות, שכר והוצאות(, התשכ"ח-41968 )להלן - התקנות   .1
העיקריות(, אחרי תקנה 3א יבוא: 

"אגרה בעד ביצוע 
הליך מזונות 

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

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

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

נוספת לפי הפרטים האמורים.

רגיל  למסלול  שהועבר  או  מזונות  במסלול  תיק  נסגר  )ג( 
ובאותה שנה לא ננקטו בו הליכים, יוחזר סכום האגרה לפי 

פרטים )א()4א( או )א()4ב(, לפי העניין".

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

בשקלים חדשים

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

64 בעת הגשת הבקשה

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

"60

י"ג באלול התש"ף )2 בספטמבר 2020(
)חמ 3-88-ת1(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

הוספת תקנה 3ב      

תיקון התוספת 

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

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשמ"ט, עמ' 48.

3  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

4  ק"ת התשכ"ח, עמ' 2132; התשע"ז, עמ' 1214.
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צו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים 
התיכון, בים כינרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף( )תיקון מס' 2(, 

התש"ף-2020

התשכ"ד-11964,  רחצה,  מקומות  הסדרת  לחוק  ו–3   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים, אני מצווה לאמור:

בצו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כינרת,   .1
בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף(, התשס"ד-22004 )להלן - הצו העיקרי(, בתוספת 

הראשונה -

בחופים אסורים בים התיכון, במחוז חיפה, בעיריית חיפה -  )1(

לפני השורה של "נמל קישון" יבוא: )א( 

טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף אסור 

לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 

לרחצה, בנקודות 

ציון
מרחק במטרים 

בין נקודות 

תחילה וסוף אורךרוחבאורךרוחב

202";300749468205580749293205480"חוף הגולשים כאן

אחרי השורה של "חוף הגולשים - בת גלים" יבוא: )ב( 

טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף אסור 

לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 

לרחצה, בנקודות 

ציון
מרחק במטרים 

בין נקודות 

תחילה וסוף אורךרוחבאורךרוחב

"דרומית לחוף 
הסטודנטים

275743436196030743336196021;"100

בחופים אסורים בים כינרת, בעיריית טבריה, במקום השורה של "מחמי טבריה עד   )2(
לחוף הנפרד" יבוא:

טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף אסור 

לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 

לרחצה, בנקודות 

ציון
מרחק במטרים 

בין נקודות 

תחילה וסוף אורךרוחבאורךרוחב

"מחמי טבריה עד 
לחוף הנפרד

39741293252123741627251713."529

תיקון התוספת 
הראשונה

1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 172.

2  ק"ת התשס"ד, עמ' 447; התש"ף, עמ' 1446 ועמ' 1594.
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 8.10 שקלים חדשים 

בתוספת השנייה לצו העיקרי, בחופים מוכרזים בים כינרת, בעיריית טבריה -  .2
במקום השורה של "החוף הנפרד הצפוני" יבוא:  )1(

טור ו'טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

חלקי חוף 

אזימוטהים

תחילתו של חוף מוכרז 

לרחצה, בנקודות ציון

 סופו של חוף

מוכרז לרחצה, 

בנקודות ציון

מרחק 

במטרים 

בין נקודות 

תחילה וסוף

מרחק 

במטרים 

בין קווים 

בשרטוט אורךרוחבאורךרוחב

"החוף 
הנפרד 
הצפוני

4074124725221274131025213897;"70

במקום השורה של "החוף הנפרד הדרומי" יבוא:  )2(

טור ו'טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

חלקי חוף 

אזימוטהים

תחילתו של חוף מוכרז 

לרחצה, בנקודות ציון

 סופו של חוף

מוכרז לרחצה, 

בנקודות ציון

מרחק 

במטרים 

בין נקודות 

תחילה וסוף

מרחק 

במטרים 

בין קווים 

בשרטוט אורךרוחבאורךרוחב

"החוף 
הנפרד 
הדרומי

48741126252321741209252245113."110

י"ד באלול התש"ף )3 בספטמבר 2020(
)חמ 3-122-ת2(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תיקון התוספת 
השנייה 

09/09/2009:12




