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 הסבר מהות הבקשה .א
לזוכה להגיש בקשה לפתיחת תיק בהוצאה לפועל לצורך ביצוע פסק דין כספי.                    טופס זה מאפשר

 היא אכיפת החלטה שיפוטית שניתנה לך, כפי שנכתב ונדרש על פי החוק.מטרת בקשה זו 

 

 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .ב
 ?הזוכה עצמו או עו"ד המייצג אותו רשאים לפתוח את התיק.  מי יכול לפתוח תיק 

 :שם ומספר זהות( בפסק הדין "פרטי הנתבע"ודא ש"פרטי החייב" בבקשה לביצוע זהים ל שים לב(    . 

 :פתיחת התיק כרוכה בתשלום אגרה )בכפוף לטבלת אגרות והוצאות   אופן תשלום אגרת פתיחת תיק 

 ( התשלום במזומן או באמצעות www.eca.gov.ilהמפורסמת באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגביה 

 י לשלם גם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון.ת ההוצאה לפועל. עו"ד רשאקופכרטיס אשראי ב

 :11הנדרשים בטופס כולל חתימה בסעיף  הפרטיםכל למלא את הקפד  אופן מילוי הטופס. 

  למלא סוג זיהוי מתוך הרשימה להלן יש  – 1סעיף הנחיה למילוי: 

 סוג זיהוי:

 רשויות מקומיות -  14 אגודת שיתופיות -  6 תעודת זיהוי -  1

 שירותי בריאות  -  20 עמותות -  8 דרכון -  2
 חסרי ישות -  33 משרדי ממשלה -  13 חברות -  3

 

  יש למלא מתוך הרשימה להלן: –סוגי כללי החישוב וסוגי מדד  – 5סעיף הנחיה למילוי 

 סוג מדד סוג כלל חישוב: 

 . ללא ריבית וללא הצמדה5 הלנת שכר. 1
. הצמדה וריבית לא 9

 מצטרפת
)מדד  המחיהמדד יוקר 

 מחירים לצרכן(
 מדד תוספת יוקר . הצמדה למטבע10 . ריבית בלבד6 . פיצויי פיטורין2
ריבית חד אחוז הוספת . 13 . ריבית בנקאית7 . חוק פסיקת ריבית והצמדה3

 פעמית
 מדד תשומות בנייה

  תהצמדה וריבית מצטרפ. 8 . תוספת יוקר4
 

   לצורך פתיחת התיק()מסמכים שחובה לצרף לטופס צרופות  .ג
 מצ"ב לדף הנחיות זה.  -"בקשה לביצוע פסק דין"(  206)טופס  טופס בקשה לפתיחת תיק מלא וחתום 

 בית המשפטמסמך מתיק או  של הצדדים הנושא את מספרי הזהות צילום של המקורמקורי או "ד פס 

    .נאמן למקור דיגיטליתחותמת /מ"שהמזהה של הנתבע, חתום ומאושר ע"י מזכירות בי הנושא מספר

 צילום שיק/ צילום כרטיס אשראי/ אישור הבנק על ניהול  אסמכתא עבור אישור חשבון בנק לזיכוי(

 או הפנייה לאסמכתא המופקדת בלשכה. חשבון(

 לציין  ייפוי כוח, אלא אם קיים ייפוי כח מופקד ואז יש כאשר הזוכה מיוצג על ידי עו"ד יש לצרף - ייפוי כוח

                                                                                                                                                                       מספרו.

  )רק אם התיק נפתח ע"י מספר  -טופס הצהרה "פתיחת תיק על ידי מספר זוכים" )המפורסם באתר הרשות

 זוכים )לעניין ידיעה על אופן העברת תשלום וכי כל פעולה של אחד הזוכים מחייבת את הזוכים האחרים(.
 

 מה הלאה? .ד
 .לאחר פתיחת התיק תשלח לחייב אזהרה )הודעה( בדואר רשום על פתיחת התיק ושובר לתשלום 

  יום לצורך הסדרת החוב.   21ממועד מסירת האזהרה, לחייב יש פרק זמן של 

  .לאחר פרק זמן זה ניתן לנקוט בהליכים לגביית החוב, כמפורט ב"מדריך לזוכה" באתר של הרשות 

  תוכל להתעדכן ב"אזור האישי" באינטרנט בנושא מסירת האזהרה, בנוסף ניתן לצפות במידע עדכני

 ובהחלטות הרשם בתיק ההוצאה לפועל שלך.    נא פנה למזכירות הוצאה לפועל לשם קבלת סיסמה.

 מיועד לנשים וגברים בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הוא זכרטופס מנוסח בלשון 

 
 
 

 בקשה לביצוע פס"ד כספי -פתיחת תיק    :דף הסבר
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 ___________________________  ? ]  [ לא    ]  [ כן, לתיק שמספרוקישור לתיק הוצל"פ קייםהאם 
                                                                                                          ______  ותו פס"ד  ]  [ אחרערב ]  [ חייב צד ג'    ]  [ א -סוג קשר: ]  [ חייב                                                       

 לא  ]  [       כן  ]  [           לפתוח את התיק? ברצונך האם  - בהוצל"פ  "חייב מוגבל באמצעים"וכרז כהחייב מאם 

 לא  ]  [       כן  ]  [      )פרטים על המסלול באתר הרשות(  ?"המקוצרמסלול האם אתה מעוניין לפתוח את התיק ב"

 אל  ]  [       כן  ]  [            ?אם ברצונך שהאזהרה תימסר במסירה אישיתה - (לזוכה מיוצג בלבד)* מסירת אזהרה

   1זוכה פרטי     
 e-mailדואר אלקטרוני    :מספר זיהוי )בחר מהטבלה בדף ההנחיות(סוג זיהוי*  

___________________  
         ס"ב

         _________ @_______ 
  :שם משפחה :שם פרטי

  
 

 ]  [ מעוניין לקבל הודעות/החלטות במייל

      :כתובת :טלפון
         

0           
 _____________________________  _________   __________________ 

 עיר                       מיקוד              רחוב + מספר בית

   פרטי בא כוח הזוכה    
 :מספר רשיון :שם משפחה :שם פרטי

  
 

 

  ___________ הלמשרד ב"כ הזוכ לב"כ הזוכה בלבד       הרשאה לטיפול בתיק וצפייה באזור האישי:

  

 לזיכוי פרטי חשבון    
                מספר חשבון לזיכוי:

               
 בנק             סניף                        חשבון   

 יש לצרף אסמכתא עבור 

 מס' חשבון הזוכה או בא כוחו.

 אישור הבנק על ניהול חשבון ]  [צילום כרטיס אשראי    ]  [צילום שיק   ]  [ :   מצ"ב אסמכתא עבור מס' חשבון
 .___________מספר אסמכתא  -]  [ הופקדה אסמכתא בלשכה  

 

  )בחר מהטבלה בדף ההנחיות(סוג זיהוי*   1חייב פרטי     

 קטין              ערב                                                                          חייב        :  סמן המתאים  

 :מספר זיהוי )בחר מהטבלה בדף ההנחיות(סוג זיהוי* 

  

         ס"ב
         

 :טלפון

 

         
0          

___________________ 

 שם משפחה: :שם פרטי

 
 

 _____________     _________   _________________              _____________________________ :כתובת

          יקוד         מ                          עיר                                                                   רחוב + מספר בית                                   

 לידה:___________*כאשר סוג הזיהוי הינו דרכון יש לציין: שם מדינה )הוצאת הדרכון(:_____________ תאריך 
 שם פרטי + שם משפחה באותיות לועזיות:_________________________ שם אב:_________________

 .(70ולצרף נספח הצהרה "טופס פתיחת תיק לחייב שאינו ישראלי לפי מספר דרכון" )טופס 
 

 לביצועפסק הדין פרטי   
 ______________ : ת משפטבי  ________________________: ת המשפטמספר תיק בבי

 ______________________ אחר: ]  [

 ____________________: החלטה/ק הדיןתאריך פס

 *)למלא כאשר היו הנחיות בפסק הדין בדבר המצאה(. מצורף אישור מסירה ]  [_ ______ :לחייב החלטה/ת פסק הדיןמועד המצא

 להלן( 5*)יש לציין מועד בהתאמה לסעיף : ____________________ החוב םלתשלוהמועד שנקבע בפסק הדין 

 )מצ"ב החלטה( או קיים פטור על פי דין ניתן פטור מאגרה בבימ"ש  [   ]
 ניתן עיקול זמני בביהמ"ש  [  ] 

תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

   
    

 

    

  יום חודש שנה

 בקשה בתיק איחוד() :פרטני מספר תיק  מספר תיק:
 

         
           

              
           

1 

2 

3 

4 

 לביצוע פסק דין כספיבקשה 
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 וכלל חישוב חוב נתוני חישוב קרן   
 מתאריך סכום    *סוג קרן      

שנקבע כפי 
  בפס"ד 

 ל

 סוג כלל
 *חישוב

)ראה דף 
 הנחיות(

 סוג ריבית

 בחר את המתאים()

    X - מדי *סוג מדד
רלוונטי ) חודשים

 (7,8,10לכללים 

 שיוך לחייב

 % 
 ריבית
 קבוע

 מספר טבלה

 קרן הוצאות  1
 משפט

  
3 X X X X 

 כל החייבים ]  [

 __ חייב מס' ]  [

2 
 

קרן שכר 
 טרחה

 מתן מיום
 "דפס

  

3 X X X X 
 ]  [ כל החייבים

 __ ]  [ חייב מס'

 1קרן חוב  3
 ]  [ כל החייבים       

 __ ]  [ חייב מס'

 2קרן חוב  4
 ]  [ כל החייבים       

 __ ]  [ חייב מס'

 3קרן חוב  5
 ]  [ כל החייבים       

 __ ]  [ חייב מס'

       סעיף זה  ולמלא את הנתונים לעיל )קרן הוצאות משפט/קרן  " √ "יש לסמן ב]  [ אם פסק הדין מתנהל לפי ריבית חשב כללי 
 שכר טרחה/קרן חוב )את ריבית הבסיס יש למלא בעמודת סוג ריבית(.      

 לידיעתך:  
 חוק פסיקת ריבית והצמדה( 3כלל חישוב  -בתיקי פסק דין  ברירת המחדל( 
 ( ושיוך לחייב.3) כלל חישוב, סוג בטבלה: סכום, תאריךהבאות מלא עמודות  - 3 חישוב במקרה בו חל על קרן החוב כלל 

 )נתוני חישוב קרן( וצרפו לבקשה לביצוע. 210אם נדרשים פרמטרים נוספים לגבי כלל החישוב, עשה שימוש בטופס 
 

 

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

 בטופס זה. 5בנוסף על הזוכה/ בא כוחו לבצע שערוך על פי כלל החישוב שצוין בסעיף 
 :   ציין נא, מהחוב חלק שילם החייב אם

   ₪ ___________________ : ששולם הסכום ___________________  :התשלום תאריך 
   ₪ ___________________ : ששולם הסכום ___________________  :התשלום תאריך 
    ₪ ___________________ : ששולם הסכום ___________________  :התשלום תאריך 

 ש"ח )משוערך למועד הגשת בקשת הביצוע(_________________  סה"כ סכום ששולם לאחר שערוך:  
 

 / אגרה דחויה מאגרת פתיחת תיק לפטורנתוני זכאות   
 )מצורפת בקשה מנומקת( בקשה לדחיית תשלום אגרה        פטור מאגרה עפ"י דין         

 

 אופן תשלום אגרת פתיחת תיק  

 מזומן )שובר(                       הוראה לחיוב חשבון )לעו"ד בלבד(              כרטיס אשראי         
 

 למילוי על ידי עו"ד בלבד()  לחיוב תשלום האגרהפרטי חשבון  
 מספר חשבון לחיוב: 
 (לעו"ד מייצגים בלבד) 

               
               

 חשבון בנק             סניף                          

 

 

  )מסמכים שחובה לצרף לטופס לצורך פתיחת התיק(  צרופות  

 בחותמת מתאים למקור / חותמת הנהלת בתי המשפט - פסק דין מאושר 
 ( ניהול חשבוןהבנק על אישור )צילום שיק/ צילום כרטיס אשראי /  אסמכתא עבור אישור חשבון בנק לזיכוי 

 עו"ד( / ייפוי כוח כללי מספר)אם זוכה מיוצג ע"י  ייפוי כוח - ______________________ 
 

 הצהרה והתחייבות  
 בדקתי את פרטי הבקשה לביצוע פסק דין והפרטים שנמסרו לעיל מאושרים על ידי. .1
 לחוק הערבות: 27ככל שבקשת ביצוע זו מוגשת כנגד ערב, אני מצהיר כי התקיימו תנאי סעיף  .2
או  שלוםימים מיום קבלת הת 7וזאת בתוך  ,ההוצאה לפועל בגין כל תשלום שישלם החייבאני מתחייב לעדכן את לשכת  .3

 ב לחוק.19 -א)ב( ו19לפי סעיף 

אני מצהיר בזאת כי אני מחזיק ברשותי פס"ד מקורי שאושר כדין אשר את העתקו אני מגיש להוצאה לפועל לאחר  .4
 שאישרתי כי הוא מתאים למקור.

 .דין/החלטה נשוא בקשת ביצוע זו -פסקבגין הוצאה לפועל, אני מצהיר כי לא פתחתי בעבר תיק  .5
6. ___________________            ______________________                         __________________________ 

 תימת הזוכה או חותמת ב"כח                              שם מלא               תאריך                                                      
 

 
 

 
 

 

 
 

6 

7
8

 
8 

9 

10 

11 
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