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תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        

        

        

  יום חודש שנה
  הוצל"פ מספר :______________  מספר תיק

 בקשהמהות ההסבר  א.

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

 פועלת במקומך ומבצעת עבורך הליכי גבייה לביצוע פסק הדין. מסלול מזונות ברשות האכיפה והגבייה

 דגשים להגשת הבקשהב. 

 אגרת מסלול:  

 במעמד הגשת הבקשה. ₪  64ניהול מסלול התיק כרוך בתשלום אגרה בסך   

)סכום האגרה בהתאם לצורך ניהול התיק במסלול מזונות בלבד ₪  60 אגרה שנתית בסךתגבה בנוסף מידי שנה   

במזומן או באמצעות ניתן לשלם את האגרה  –האגרה תשלום (   www.eca.gov.ilבאתר המפורסם  –לתקנות הוצל"פ 

 כרטיס אשראי בקופת הלשכה. האגרות ששולמו על ידי הזוכה יתווספו לחוב בתיק וייגבו מהחייב. 

 שאלון:

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

 צרופות )מסמכי שחובה לצרף (  

 .טופס שאלון זוכה בפתיחת תיק מזונות 

  התחייבות והצהרת זוכה במסלול מזונות.טופס  

 אישור:                                                            

 ____________________: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:___________________________________________________ 

                      _______________________________________________ 
  העיכוב:___________________________קיים עיכוב הליכים בתיק. פירוט סיבת 

 __________________________________________________________ 

 _______________אני מצהיר כי גובה חוב המזונות השוטף הינו 

 .ידוע לי כי החוב בתיק עומד ע"ס_____________והוא החוב המעודכן בתיק נכון להיום 

  הצהרה  
 שם משפחה:____________מס' ת.ז:___________ שם פרטי:_____________ אני הח"מ 

בזה, כי כל הפרטים  ה/מצהירכתובת מלאה:_____________________ מס' טלפון נייד:_____________ 
ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עברה על  .שמסרתי בבקשה זו ובנספחיה נכונים ומלאים

 החוק.

 חייבחתימת ה  

     
  ____________________________                         _________________________ 

 חתימה                                                                    תאריך                              

1 

                      להעברת תיק למסלול מזונותטופס בקשה 

2 

3
3
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תאריך  : לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        
        

  יום חודש שנה

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "מזונות מסלול" - מזונות תיק בפתיחת זוכה שאלון
 (לאומי לביטוח המוסד שאינו לזוכה מיועד)למילוי רק עבור פתיחת תיק ב"מסלול מזונות"  ▪

 ) הילדים ספח + ז.ת צילום לצרף ש)יאישיים  פרטים .א

  ____________________ פרטי שם     ____________________________ משפחה שם

 ____________________________ _____  ז.ת

 _____________________________________________________________ ______ מעודכנת כתובת

 _____________________________________ .2    __________________________ .1טלפון סלולרי: 

 _________________________________ ___פקס  ______________________________: בית טלפון

 _____________________________________________ ______________________________מייל

 הילדים  פרטי .ב

 :__________ גיל ___________________________: ז.ת ______________________:שם 1

 ______________ _________סכום המזונות החודשי: _________________תאריך לידה: 

 :__________ גיל ___________________________: ז.ת ______________________:שם 2

 _______________________סכום המזונות החודשי:  ________ _________תאריך לידה:

 :__________ גיל ____________________________: ז.ת __ _____________________:שם 3

 _______________ _______ סכום המזונות החודשי: _________________תאריך לידה: 

 :__________ גיל ____________________________: ז.ת _______________________: שם 4

 ______________ ________ סכום המזונות החודשי: ________ _________תאריך לידה:

 :__________ גיל ____________________________: ז.ת ______ _________________:שם 5

 _______________________סכום המזונות החודשי:  _________________ תאריך לידה:

 הדין  פסק פרטי .ג

  _________________ ד"פס תאריך _________________ תיק 'סמ ____________________ ש"ביהמ

 _________________  ד "פס תאריך _________________ תיק 'סמ ____________________ ש"ביהמ

 .ב"הרצ ד"בפסה________________________________________________________  בסעיף כמצוין
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 נלוות הוצאות החזרד.  .ד

 ההוצאה סוג
 ) וכד' בריאות חינוך,(

 שבו הדין בפסק הסעיף
 ההוצאה אושרה

 ההחזר אחוז
 מההוצאה החייב של

 במועד להחזר סכום
 )יש אם)  הפתיחה

    

    

    

    

    

    

 ____________________________________ :סה"כ

 החייב על ומידע פרטיםה.  .ה

  ____________________ פרטי שם ______________________ משפחה שם

 ____________________________  ז.ת

 ____________________________________________________________________ידועה:  כתובת

 ____________________________________________________________________שנייה:  כתובת

 ________________________________ .2         .____________________________1טלפון סלולרי: 

 _________________________ _____:פקס         _____________________ __________ :בית טלפון

 __________________________________________________________________________ מייל

 לא / כן              :נפטר החייב 

 לא / כן       : רגל פושט החייב 

 לא / כן  : שטחים תושב החייב 

 לא / כן                :תייר החייב 

 לאן  ,כן אם                   לא / כן : הארץ את עזב החייב_________________________________ ?  

 ידועים נכסיםו.  .ו

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

 _________________________________________________________ מלאה וכתובת עבודה מקום

_____________________________________________________________________________ 

 :בנק חשבונות

 ________________:חשבון מספר          : ______________ סניף מספר    : ______________הבנק שם

 :אשראי כרטיסי

 ______________: וקף______________  ת : __________מספר : ____________ האשראי כרטיס סוג

       _______________________________________________ ______________________:השתלמות

 ___________________________________________________  :ק(מוחז היכן  ,החיסכון סוג( חסכונות

 ___________________________________________________ ______________________מניות

 _________________________________________________ _______________________ ח"מט

 ________________________________________________(: ____________קצבאות)  לאומי ביטוח
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 _________________________________________________________________________: ירושה

 .משותפת/מלאה בבעלות  ___________________________(:וחלקה גוש)  מקרקעין

 __________________________________________________________________________ :פרט

 : _______________________________________________________________ (רישוי מספר) רכב

 סכום  ,התביעה סוג ט,המשפ בית  פט,המש בבית תיק מספר)  משפטיות תביעות הוגשו שבשלן זכויות על פרטים

 _________________________________________________________________________: (החוב

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

______________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 החייב כנגד הליכים נקיטת .ז

  זה בתיק החייב כנגד מאסר הליכי ליזום לא אבקש 

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

 .בבקשה לתמיכה מפורט תצהיר מצורף  .האזהרה המצאת בטרם הארץ מן החייב 

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

 .בבקשה לתמיכה מפורט תצהיר מצורף  .האזהרה המצאת 

  במקרקעין משותפת בעלות ולחייב לזוכה. 

 חתימת הזוכה   

  _____________________________________: _שם                            

                       _____________              _____________________  

 תאריך                                               חתימה                                      

 אישור עובד המשרד   

                               

 : ______________________________________ המזהה הפקיד פרטי                            

                              _____________________                               ________________ 

 תימהח    תאריך                                                                                             
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 "מזונות מסלול" -התחייבות והצהרת זוכה  
 (לאומי לביטוח המוסד שאינו לזוכה מיועד)למילוי רק עבור פתיחת תיק ב"מסלול מזונות"          

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

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

 ההפרשים את לגבות ת/ומבקש הדין פסק לפי לי המגיעים המזונות מדמי חלק לאומי לביטוח מהמוסד ת/מקבל אני 
 .לפועל בהוצאה "מזונות מסלול"  באמצעות

 באמצעות זה תיק נפתח שבשלו המזונות חוב את לגבות ה/יכול איני ,פתוח לפועל ההוצאה שתיק זמן שכל לי ידוע 
 .אחרת לפועל הוצאה לשכת כל או לאומי לביטוח המוסד

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

 ימים משבעה יאוחר ולא מידי באופן ,לפועל ההוצאה ללשכת לדווח ת/מתחייב אני ,לחוקטז)א(  20 לסעיף בהתאם 
 כתוצאה אם ,לי המגיע ההוצאות בהחזר שינוי כל ועל החודשיים המזונות דמי בגובה שינוי כל על ,השינוי ממועד
 ('וכיוב לבגרות הקטין הגעת(  הדין פסק להוראות בכפוף ,אחר שינוי מכל כתוצאה ואם הדין פסק משינוי

 שאקבל תקבול כל על, היותר לכל ימים 7 בתוך  ה,הלשכ את לעדכן ת/מתחייב אני ,לחוקטז)א(  20 לסעיף בהתאם 
 על יב, להתחי עלולה אהיה ,תקבולים על בדיווח אאחר אם כי לי ידוע ;לפועל ההוצאה לשכת באמצעות שלא מהחייב

 .לחוק א19 לסעיף בהתאם כלפי החייב של מחובו שיקוזזו בהוצאות, רשם החלטת פי

 כל על, התיק ניהול משלבי שלב בכל, לפועל ההוצאה מזכירות את ליידע ת/מתחייב אני, לחוק יז 20 לסעיף בהתאם 
 נכסים על מידע לרבות החוב בגביית לסייע ושעשוי לידיעתי שהגיע מידע כל למסור וכן החייב של בפרטים שינוי

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

 אגרה תשלום מחייב זה במסלול התיק ניהול כי לי ידוע. 

 כללי מידע

 הזוכה בחירת לפי המזונות במסלול מתנהל המזונות תיק. 

 אותו ולנהל רגיל מזונות למסלול התיק את להעביר הבחירה זכות הזוכה בפני עומדת ק, התי ניהול משלבי שלב בכל 
 .דין עורך באמצעות או בעצמו

 רגיל במסלול לביצוע יועבר התיק כי עת בכל להחליט לפועל ההוצאה רשם רשאי לחוק( 1יט)א() 20ף לסעי בהתאם 
    .כאמור החלטה בדבר הזוכה את תיידע המזונות לשכת. מזונות במסלול לביצוע מתאים אינו התיק כי לדעת נוכח אם
 ההוצאה מזכירות את לעדכן הזוכה על, הזוכה לזכות שנגבה הכסף את להעביר תוכל לפועל ההוצאה שלשכת כדי

 .שלה הבנק חשבון בפרטי לפועל

 אשר החייב ידי על המועלית וטענה בקשה בכל הזוכה את מייצגת אינה אך ההליכים את יוזמת לפועל ההוצאה לשכת 
 או הארץ מן החייב יציאת עיכוב לביטול בבקשה,  "פרעתי"  בטענת לרבות, הזוכה של התייחסות נדרשת במסגרתה
 בידי שמוגשות בקשות בדבר הזוכה את תיידע לפועל ההוצאה לשכת לפיכך ב.החו קרן להגדלת החייב בהתנגדות

 במקרים ,משפטי לייצוג לדאוג הזוכה על ,דין עורך באמצעות או בעצמו להשיב אם לבחור הזוכה באפשרות .החייב
 הסיוע חוק פי על עלות בלא המשפטי לסיוע האגף ידי על משפטי לייצוג זכאות לברר ניתן. דעתו שיקול פי על ,כאמור

 1972 – ב"התשל, המשפטי

 לפועל ההוצאה רשם כן אם אלא דין עורך טרחת לשכר זכאי אינו המזונות במסלול זוכה ,לחוק כא 20לסעיף בהתאם 
 .העניין בנסיבות מוצדק דין עורך בידי ייצוג כי החליט

 ההוצאה מערכת מנהל שקבע כללים לפי החייב כנגד הליכים נקיטת יוזמת המזונות לשכת ,לחוקטו  20לסעיף בהתאם 
 רשות של האינטרנט ובאתר ברשומות מפורסמים הכללים. אחרת לפועל הוצאה רשם הורה כן אם אלא ל, לפוע

 .והגבייה האכיפה

 חתימת הזוכה   

     ________________________   _____________             _______________            

                            תאריך                                                 חתימה                                           שם                             

 אישור עובד המשרד   

________________________   _____________             _______________            

       פרטי הפקיד המזהה                                         תאריך                                                 חתימה     
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