
   
CERTIFICATE OF ENFORCEABILITY 

_______________________________________________________  אכיפה בר דין פסק אישור  
  

    
 
I,                                                                                        , the undersigned Representative/Registrar/Clerk/Officer of  

the Court/Tribunal at                                                                         in the nation of ___________________________             

hereby certify that the attached order made on            (day)  of                      (month) of            (year) which is styled  

as                                                                                             in cause number                                      is: 

[    ] final and enforceable in                                                                                                      (jurisdiction)  

Attached is a true copy of ________________________________________________[here – insert document that 

evidences the event and date triggering the time to appeal (depends on jurisdiction – e.g., entry/filing of 

judgment/order to be appealed from or service of notice of entry of judgment/order to be appealed from)]   

[    ]  not final because it is subject to appeal, but it is enforceable in                                            (jurisdiction). 

[   ] There are no proceedings pending that would in any way affect or limit the current enforceability of the 

judgment/order. 

-ב דין-בית/  המשפט בית פקיד/  פקיד/  רשם/  כוח-בא, מטה החתום, ___________________ אני
 בחודש_____, ביום הוצא המצורף הצו כי בזאת מאשר_______________________  במדינה________________ 

 :הנו________________  שמספרו הליךב________________   כ שניתן ______ בשנת_______ 

 לפי המסמך[______________  של למקור מתאים עותק ב"מצ. )שיפוט תחום(_______________  -ב ואכיף סופי]   [
 )]הרלוונטי החוק לפי( לערער הזמן מרוץ התחיל

 .)שיפוט תחום(______________  -ב אכיף הוא אך, אליו לערער ןנית כי סופי לא]   [

 ד"פסה/הצו את לאכוף היכולת את יגבילו או על ישפיעו אשר ועומדים תלויים הליכים אין ]  [
 

 
[   ] The Respondent was properly served with a summons initiating the action and provided the 

opportunity to appear in person or by representative and given the time to prepare a defense to the 

Petitioner's pleadings in accordance with the laws of this jurisdiction. 

 

 זמן לו וקצבוה לדין כוח-בא באמצעות או אישית להתייצב האפשרות ת/לנתבע נתנה וכן כדין דיןל הזמנה ת/לנתבע הומצאה [  ]

.זה שיפוט בתחום לחוקים בהתאם ת/התובע טענות בפני הגנה להכנת מספיק  

 
In the matter of a Support Order between: 

:בין מזונות לצו בנוגע  
 
Petitioner: ___________________________________ 

:ת/תובע  
 
And Respondent: _____________________________ 

:ת/הנתבע לבין  

 
 
 
 

 
INTERNATIONAL - U.S. 

– לאומי בין ב"ארה   
  

 
 
 

File Stamp 
הגשה חותמת  

 
Israeli Reference Number: ________________________ 

:השנייה במדינה תיק מספר  
U.S. Reference Number:   _________________________ 

:ב"בארה תיק מספר  



 

[    ] The Respondent, in person or by representative, appeared in the proceedings. 

[    ] Evidence of the service of process is attached because the order was entered after the failure of the 

Respondent to appear in the proceedings.  

.בדיון ה/פהשתת, )כוח-בא באמצעות או אישי באופן( ת/עהנתב ]  [  

  .לדיון התייצב לא ת/הנתבעש לאחר דין פסק וניתן הואיל בזה מצורפות הדין בית כתבי מצאתלה הוכחות ]  [
 
 
 
Dated at                                                   this                    day of                             ,                    .         
  (Place)           (month)               (year)   

                 
 
Printed Name and Title of Tribunal Representative/ Registrar/ Clerk/ Officer of Court: 

 
 ___________________________________________________________________ 
                                                                                                         

Signature of Tribunal Representative/ Registrar/ Clerk/ Officer of Court:  
 
 
_________________________________________________________   
                                                               
  
 
Name of Tribunal/Agency/Court: __________________________________________________________________ 
 
 
 
 

______ בשנת__________  בחודש_____  ביום )מקום(________________  -ב ניתן  

__________________________ממונה/  פקיד/   המשפט בית רשם/  המשפט בית נציג של )דפוס באותיות( ותואר שם  

__________________________________________ממונה/  פקיד/   המשפט בית רשם/  המשפט בית נציג חתימת  

__________________________________________________________ המשפט בית/  סוכנות/  הדין בית שם  


