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 דינת ישראלמ
 רשות האכיפה והגבייה

 לשכת ההוצאה לפועל
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 אופן התשלום
 שובר   
 כרטיס אשראי   

   במידה שהנתבע הוכרז         
 מוגבל באמצעים  כחייב        
 בהוצל"פ,        

 את התיק : האם לפתוח         
 לא    0כן               1                

      
 

במידה וברצונך 
כי האזהרה 

מסר במסירה ית
 1אישית סמן 

 

                                         

  תאריך הבקשה                                     
 כן 1מסלול מזונות               

 לא                      0                                                         
 מספר תיק                  

                                                   5  

 __/______     

 לאומי פס"ד כספי            מזונות                  מזונות ביטוחבקשה לביצוע 
  

       פרטי הזוכה
____________ ________________________       

       מספר מזהה סוג זיהוי
________________ ________________________       

        שם משפחה שם פרטי
_______________ _____________ _____       

       מיקוד ישוב רחוב ומס' בית
       ______ _____ ______ שבון בנק לזיכויפרטי ח

       מס' חשבון קוד סניף קוד בנק 
       ] [ שטחים

       
       

   פרטי בא כוח הזוכה
 

 _______מס' רישיון 
 שם פרטי __________ שם  משפחה _______ 

  

 
 מס' ת.ז. _______ 

 __אופן ייצוג: ] [ עצמאי   ] [ מטעם משרד _____

 תשלומים  על חשבון )סכום משוערך למועד ההגשה(         
 

                                                                     ₪ 
 

 שבון בנק לזיכויחרטי פ
 

         

 פטור מאגרה עפ"י דין      
 

 בקשה לדחיית תשלום אגרה             
      
   

     פרטי החייב

10   
____________                         

   מספר מזהה סוג זיהוי
    

    שם משפחה שם פרטי

  _____   
   מיקוד ישוב רחוב ומס' בית

   ] [ שטחים     ] [ קטין
   

 הצהרה והתחייבות  10

 מחייבת ,הזוכים מצהירים כי הם לא יודעים ומסכימים לכך שכל פעולה של כל אחד מן הזוכים בתיק.1   ____________

 את הזוכים האחרים והם לא יוכלו לטעון כנגדה.  מספר מזהה סוג זיהוי

 אני החתום מטה __________ הזוכה/בא כוח הזוכה מאשר בזה כי בדקתי את פרטי החיוב ואת.7   

 ביצוע זאת מוגשת באבחנה בין החייבים והערבים פרטי החייבים והערבים וכי בקשת   חהשם משפ שם פרטי

 .לא אפתח בהליכים נגד הערבים לפי שקים /שטרות אלה לפני מיצוי כל ההליכים1  _____  

 נגד החייבים העיקריים  מיקוד ישוב רחוב ומס' בית

 הערבות )תיקון( לא חלה על בקשת ביצוע זאת.לחוק  12. הוראת סעיף 4  ] [ שטחים     ] [ קטין

 .הנני מצהיר כי בדקתי ולא מתנהל הליך פש"ר / פירוק פעיל כנגד החייב.5  

 . אני מתחייב לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל בגין כל תשלום שישלם החייב ישירות אליי, וזאת6  10

  ימים מיום קבלת התשלום 2בתוך    ____________
 _______________ _______________  מספר מזהה ויסוג זיה

 תאריך   
    

 שם מלא

                                     שם משפחה שם פרטי

  _____   
   מיקוד ישוב רחוב ומס' בית

    ] [ שטחים      [ קטין
 

 

 דין -פסק         
 

 אחר         מס' תיק  ____________     בימ"ש              
 

 תאריך פס"ד / החלטה : _____________
 

 תאריך המצאה לחייב  : _____________
 
 ניתן פטור מאגרת בימ"ש  

 
 ניתן עיקול זמני בביהמ"ש            

 
 מצהיר על מועד מוקדם לביצוע פס"ד           

 :מסמכי חובה מצורפים
 טופס נתוני חישוב קרן  
 טופס  חישוב מזונות תקופתיים  

 פס"ד מאושר  

 אם מיוצג ע"י עו"ד:  

 ייפוי כוח כללי  מספרו _________  ייפוי כוח          

                                            _____________________ 
 חתימת הזוכה או בא כוחו                                            

                                                   

                                                  

 
 מספר חשבון       קוד סניף        קוד בנק          

  
 

                                      _____________ 
 
 
 


