דף הסבר :בקשה לביצוע חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה
(כביש  6ונתיב מהיר בלבד)
א .הסבר מהות הבקשה
טופס זה מאפשר לזוכה ,להגיש בקשה לביצוע של חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל)
התשנ"ה .1995
בקשת הביצוע חלה על חובות לפי החוקים הבאים:
 .1חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) תשנ"ה( 1995-חוק כביש )6
 .2חוק נתיבים מהירים ,תש"ס( 2000 -חוק הנתיב המהיר)
הבקשה אינה חלה על חובות לפי חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) ,תשנ"ה( 1995 -חוק מנהרות הכרמל).

ב .כיצד יש להגיש את הבקשה  -דגשים





מי יכול לפתוח תיק? הזוכה עצמו או עו"ד המייצג אותו רשאים לפתוח את התיק.
שים לב :ודא ש"פרטי החייב" בבקשה לביצוע זהים לפרטי הנתבע בחשבונית.
כאשר בתיק יש יותר מזוכה או חייב אחד :יש למלא פרטי גורמים נוספים בטופס " 600הוספת גורם חדש"
ולצרפו לבקשת הביצוע.
אופן תשלום אגרת פתיחת תיק :פתיחת התיק כרוכה בתשלום אגרה (בכפוף לטבלת אגרות והוצאות
המפורסמת באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגביה  )www.eca.gov.ilהתשלום במזומן או באמצעות
כרטיס אשראי בקופת ההוצאה לפועל .עו"ד רשאי לשלם גם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון.

 אופן מילוי הטופס :יש להקפיד למלא את כל הפרטים בטופס ,כולל ציון הפרטים הבאים מתוך
החשבונית :סכום ,מועד הנסיעה ,מספר הרכב.


הנחיה למילוי סעיפים  1ו :3-יש למלא סוג זיהוי מתוך הרשימה להלן:
סוג זיהוי:
 – 13משרדי ממשלה
 - 3חברות
 - 1תעודת זיהוי
 – 6אגודות שיתופיות  – 14רשויות מקומיות
 - 2דרכון
 – 20שירותי בריאות
 - 8עמותות

 – 33חסרי ישות
 – 36תושבי איו"ש

ג .צרופות (מסמכים שחובה לצרף לטופס לצורך פתיחת התיק)






טופס בקשה לפתיחת תיק מלא וחתום – טופס " 200בקשה לביצוע כביש אגרה"  -מצ"ב לדף הנחיות
זה .בטופס יש לציין פרטים מתוך החשבונית (סכום ,מועד נסיעה ומספר רכב).
מסמכים המעידים על דרך המצאת החיוב
העתק מהודעת החיוב שנשלחה לחייב או מהחלטתה של ועדת הערר שלפי סעיף 12ב לחוק כביש
אגרה (כביש ארצי לישראל) ,התשנ"ה ;1995 -
אסמכתה עבור אישור חשבון בנק לזיכוי (צילום שיק /צילום כרטיס אשראי /אישור הבנק על ניהול חשבון)
או הפנייה לאסמכתה המופקדת בלשכה.
ייפוי כח  -כאשר הזוכה מיוצג על ידי עו"ד יש לצרף ייפוי כוח ,אלא אם קיים ייפוי כח מופקד ואז יש לציין
מספרו.

ד .מה הלאה?





לאחר פתיחת התיק תשלח לחייב אזהרה (הודעה) בדואר רשום על פתיחת התיק.
ממועד מסירת האזהרה ,לחייב יש פרק זמן של  21יום לצורך הסדרת החוב ("תקופת אזהרה").
לאחר תקופת האזהרה ,ניתן לנקוט בהליכים לגביית החוב כמפורט באתר האינטרנט של הרשות "מדריך לזוכה"
ב"אזור האישי" באתר האינטרנט של הרשות ניתן להתעדכן במסירת האזהרה ,להגיש בקשות ולצפות
בהחלטות רשם ,גובה החוב ,עיקולים והגבלות שבוצעו בתיק ועוד.
ניתן להירשם לאזור האישי באופן עצמאי באתר הרשות ,או לקבל סיסמה אישית באחת מלשכות הוצאה לפועל
או להזמין סיסמה במוקד השירות הטלפוני.
הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו ,אך הוא מיועד לנשים וגברים
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תאריך
בקשה:

לשכת ההוצאה לפועל ב:

שנה

יום

חודש

מספר תיק (לשימוש משרד):

טופס 1ד1

(תקנה (10א))

מדינת ישראל

1

בקשה לביצוע של חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה

בקשת הביצוע חלה על חובות לפי החוקים הבאים:
חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) ,התשנ"ה 1995-ולפי חוק נתיבים מהירים ,התש"ס.2000 -
אין להגיש לפי בקשת ביצוע זו חובות לפי חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) ,התשנ"ה.1995 -
 .1האם אתה מעוניין לפתוח את התיק במסלול מקוצר לפי פרק א' 1לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז?1967 -
(פרטים על המסלול באתר הרשות) [ ] כן [ ] לא
[ ] לא
 .2אם החייב מוכרז כחייב מוגבל באמצעים בהוצל"פ  -האם ברצונך לפתוח את התיק? [ ] כן
[ ] לא
 .3מסירת אזהרה (לזוכה מיוצג בלבד)  -האם ברצונך שהאזהרה תימסר במסירה אישית? [ ] כן

פרטי זוכה
סוג זיהוי:

מספר זיהוי:

___________________

______________@______________

ס"ב

(*בחר קוד מטבלת סוג זיהוי)

שם פרטי:

שם משפחה:

טלפון:

כתובת:

0
פרטי בא כוח הזוכה
שם פרטי:

[ ] מעוניין לקבל הודעות/החלטות בדואר
אלקטרוני

___________________
רחוב  +מספר בית

שם משפחה:

הרשאה לטיפול בתיק וצפייה באזור האישי:

2

דואר אלקטרוני

______________
מיקוד

____________
עיר

מספר רישיון:
לב"כ הזוכה בלבד

תא דואר בלשכה:
למשרד ב"כ הזוכה ______________

פרטי חשבון בנק לזיכוי
מספר חשבון בנק
לזיכוי:

סניף

בנק

(ניתן שחשבון הבנק יהיה של
הזוכה או של בא כוחו).

חשבון

מצ"ב אסמכתה המעידה על מספר החשבון ] [ :צילום שיק [ ] צילום כרטיס אשראי [ ] אישור הבנק על ניהול חשבון
(סמן אחד מהמסמכים המצורפים)

[ ] הופקדה אסמכתה בלשכה  -מספר אסמכתה ___________________

3

פרטי חייב [ ] חייב [ ] ערב

[ ] קטין

סוג זיהוי:

[ ] פסול דין (סמן את המתאים)
דואר אלקטרוני:

מספר זיהוי:

_________ @______

ס"ב

________________________________

(*בחר קוד מטבלת סוג זיהוי)

שם פרטי:

טלפון:

שם משפחה:

0
כתובת:
____________________________________
רחוב  +מספר בית

*טבלת סוג זיהוי
 – 1תעודת זיהוי
 – 2דרכון
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___________________
עיר

 – 3חברות
 – 6אגודת שיתופיות
 – 8עמותות

 – 13משרדי ממשלה
 – 14רשויות מקומיות
 – 20שירותי בריאות

_____________
מיקוד

 – 33חסרי ישות
 –36תושבי איו"ש
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4
4

פירוט המצאת הודעת חיוב
הדרך בה הומצאה הודעת החיוב( :סמן  xבמקום המתאים)

[ ] מסירת אישית

[ ] דואר רגיל

[ ] דואר רשום

[ ] מצ"ב מסמכים המעידים על דרך המצאת החיוב.

5
5

פירוט חשבוניות שלא שולמו עבור כביש אגרה
סכום

מספר חשבונית

מספר רכב

תאריך**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**יש לציין תאריך שהוא  30ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב לפי סעיף 12ב לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל),
התשנ"ה 1995 -או תאריך שהוא  45ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב לפי סעיף 4ח לחוק נתיבים מהירים ,התש"ס.2000 -

6

תשלומים על החשבון (במקרה שהחייב שילם חלק מהחוב) :
יש לציין את הסכומים ששולמו לזוכה על ידי החייב ,לפני פתיחת התיק.
תאריך התשלום ___________________ :הסכום ששולם₪ ___________________ :
תאריך התשלום ___________________ :הסכום ששולם₪ ___________________ :
תאריך התשלום ___________________ :הסכום ששולם₪ ___________________ :

סך כל הסכום ששולם לאחר שערוך _________________ :ש"ח (משוערך למועד הגשת בקשת הביצוע)

7
7
8
8

אופן תשלום אגרת פתיחת תיק
[ ] כרטיס אשראי

[ ] מזומן (שובר)

פרטי חשבון לחיוב אגרת פתיחת תיק (למילוי בידי עו"ד בלבד)
מספר חשבון לחיוב:
(לעו"ד מייצגים בלבד)

9

[ ] הוראה לחיוב חשבון (לעו"ד בלבד)

בנק

סניף

חשבון

מסמכי חובה מצורפים
[ ] מסמכים המעידים על דרך המצאת החיוב
[ ] העתק מהודעת החיוב שנשלחה לחייב או מהחלטתה של ועדת הערר שלפי סעיף 12ב לחוק כביש אגרה
(כביש ארצי לישראל) ,התשנ"ה1995 -
[ ] ייפוי כוח אם הזוכה מיוצג ע"י עו"ד  /ייפוי כוח כללי שהופקד ומספרו ____________
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הצהרה והתחייבות
.1
.2
.3

.4

אני החתומ/ה מטה ___________________הזוכה/בא כוח הזוכה מאשר/ת בזה כי בדקתי את פרטי החייבים.
אני מאשר/ת כי בדקתי שהתאריך שצוין בסעיף  5הוא בהתאם לחוק שממנו נגזר החיוב.
אני מתחייב/ת לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל בגין כל תשלום שישלם החייב או כל תשלום שישולם על חשבון
החוב* ,וזאת בתוך שבעה ימים מיום קבלת התשלום לפי סעיף 19א(א) לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז,1967 -
או כמפורט בסעיף 19א(ב) לחוק האמור.
*תשלום על חשבון החוב -למשל :במקרה שנפתח תיק נגד ערב ויש לבצע קיזוז בשל תשלום שביצע החייב
העיקרי או כל תשלום שמתקבל לידי הזוכה שאינו ישירות מהחייב ושלא שולם במסגרת תיק ההוצאה לפועל.
אני מצהיר/ה בזאת כי המסמכים שנסרקו הנם מקוריים/מאושרים כדין .המסמך המקורי נמצא ברשותי ואני
מתחייב/ת להציגו על פי דרישה.

______________
תאריך
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__________________
שם מלא

______________________
חתימת הזוכה או חותמת ב"כ
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