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                         ________בית משפט ה ________________  ב ________________

 

 

 בקשה לפטור מתשלום אגרה    

 ___________/_____מספר תיק

מספר ____________________,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר תעודת זהות   ת/אני הח"מ ________________ נושא
 בזה בכתב כדלקמן:  ה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ה/את האמת וכי אהיה צפוי

 לשלם את האגרה .אין ביכולתי  .1

 _____________________ מספר תעודת זהות   שם_________________________  בן/ בת זוגי: פרטי .2

 שכיר ומועסק בתפקיד ______________________________ אצל_________________________    אני .3

)מצ"ב ששה תלושי ₪ משכורתי הממוצעת  בששת החודשים האחרונים היא בסך של ___________________  
 האחרונים(. שכר

 ______________ בן/בת זוגי שכיר/ה ומועסק/ת בתפקיד_____________________ אצל __________ .4

 )מצ"ב ששה תלושי שכר ₪________________ומשכורתו/ה הממוצעת בששת החודשים האחרונים היא בסך של  
 האחרונים(.

הכנסתי  (.הצהרת הון  אחרונה למס הכנסה וכן דו"חות מע"מ של ששת החודשים האחרונים צ"במאני  עובד עצמאי ) .5
 .₪________________חודשים האחרונים היתה לותי בששת ההממוצעת החודשית מעסק/משלח יד/מרכוש שבבע

הצהרת הון  אחרונה למס הכנסה וכן דו"חות מע"מ של ששת החודשים  "במצ)בן/בת זוגי עובד/ת עצמאי/ת  .6
רונים היתה הכנסתו/ה הממוצעת החודשית מעסק/משלח יד/מרכוש שבבעלותו/ה בששת החודשים האח (.האחרונים

_________________₪. 

 הם:זוגי קורות הכנסה נוספים שלי ושל בן/בת מ .7

  ______________ :(יש לצרף אישור על גובה הקצבה)₪ קצבה מאת המוסד לביטוח לאומי. 

 או פנסיה : ____________ גמלה ₪ 

 _____________:הכנסות מרכוש ₪ 

 _____________________________________________________________ : הכנסות נוספות__ 

יש/ אין בבעלותי או בבעלות בן/ בת זוגי דירה או נכס מקרקעין אחר )כגון: משרד, בניין, מגרש או חלק מהבעלות בהם(  .8
 __________________________________________________: אם יש, נא לפרט מהות הנכס ומיקומו

 יש / אין בבעלותי או בבעלות בן/בת זוגי רכב. .9

______ מספר רישוי ____ שנת ייצור________________ הרכבפרט: סוג  אם יש,  
______________________ 

אם כן, פרט:סוג הרכב:   האם בשימושך או בשימוש בן/בת זוגך רכב שאינו בבעלותכם? .10
_____________________ 

 פרטי בעליו___________ מספר רישוי ______ __________ שנת ייצור 
______________________________ 

יש / אין לי או לבן/בת זוגי חסכונות, פקדונות שקליים או במטבע חוץ, קופות גמל, ביטוח מנהלים, מניות או ניירות ערך  .11
 אחרים או נכסים פיננסיים אחרים כלשהם. 

 
 
 

 המבקש  

 :מספר זהות :שם פרטי ומשפחה

 
 

   היועץ המשפטי לממשלה :1שיב מ

 :מספר זהות :שם פרטי ומשפחה

 
 

  הנתבע :2משיב        

 :מספר זהות :שם פרטי ומשפחה

 
 

         
 
 
 

מוגשת בזה לבית המשפט הנכבד בקשה לפטור מתשלום אגרה  בגין התובענה המצ"ב, מהנימוקים המפורטים בתצהיר 
 דלהלן :

 
 

 תצהיר
 

 (שניה)מהדורה  105ט' 

 בקשה לפטור מתשלום אגרה

 מוגשת בזה לבית המשפט הנכבד בקשה לפטור אגרה בגין התובענה המצ"ב, מהנימוקים המפורטים בתצהיר דלהלן:

 תצהיר

 אזרח לשימת לבך, 

טופס זה בא כשירות לציבור ואינו 
 נסמך על סעיף חוק כלשהו
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ות שקליים או במטבע חוץ, קופות גמל, ביטוח מנהלים, מניות או ניירות יש / אין לי או לבן/בת זוגי חסכונות, פקדונ .12
 ערך אחרים או נכסים פיננסיים אחרים כלשהם. 

אם יש, פרט: סוג הנכס _________________ באיזה בנק או מוסד פיננסי הוא מוחזק_______________ 

מצורף תדפיס החשבון ואישור על מספר החשבון ______________ פירוט היתרה _______________ ש"ח )

 היתרה(.

 להלן פרטי כל חשבונות הבנק שלי ושל בן/בת זוגי, או המתנהלים על שמי או על שם בן/ בת זוגי:  .13

 _______  שם בעלשם הבנק_________ סניף _________ מספר חשבון_____
 החשבון__________________ )מצ"ב דפי חשבון משישה חודשים אחרונים(.

ט רכוש בעל ערך אחר פירו .14
 _________________שבבעלותי:_____________________________________

פירוט רכוש בעל ערך אחר שבבעלות בן/ בת 
 ______________זוגי:_________________________________

 פירוט רכוש בעל ערך שבבעלות הורי )יש למלא רק אם המבקש סמוך על שולחנם של הוריו(: .15

_________________________________________________________________________________ 

 )פרט נכסי דלא ניידי, רכב, כספים בבנקים, תכניות חסכון וכל רכוש אחר(. 

 . אני מצהיר כי אין לי או לבן/ בת זוגי כל הכנסה או רכוש לבד מהמפורט לעיל. 16

 )מצ"ב רשימת חובות ותיקי הוצאה לפועל (: פרטיש /אין לי חובות. אם יש  .17

 _____רשימת חובותיי לנושים שונים ________________________________________________________     

 ____רשימת תיקי ההוצאה לפועל שבהם אני חייב _______________________________________________     

 ם להלן:מצ"ב המסמכים המפורטי .18

 )חובה לצרף -ששה תלושי שכר אחרונים )לשכיר; 

 )חובה לצרף -הצהרת הון אחרונה למס הכנסה וכן דו"חות מע"מ של ששת החודשים האחרונים )לעצמאי; 

  תדפיס דפי חשבון מכל חשבונות הבנק שבבעלותי או על שמי, או בבעלותו/ה או על שמו/ה של בן/בת זוגי 

 ;ה לצרףחוב –מששה חודשים אחרונים 

  חובה לצרף –רכב שבבעלותי או בבעלות בן/ בת זוגי של כל צילום רשיון ; 

 ;אישור על קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, במועד הגשת הבקשה 

  ;החלטת בית המשפט מהשנתיים האחרונות הפוטרת אותי  מתשלום אגרה 

  לחוק ההוצאה לפועל;ג69הכרזה מהשנתיים האחרונות כי אני חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף ' 

  לפקודת פשיטת הרגל. 42הכרזה מהשנתיים האחרונות כי אני פושט רגל לפי סעיף 

 ידוע לי כיאו לצרף המסמכים המפורטים בו; עם זאת,  ,זהלפי נוסח תצהיר את הידוע לי כי אין עלי חובה בדין למלא  .19

 העומדים בפניוהביא שיקול זה בין יתר השיקולים הרשם הדן בבקשתי לפטור מתשלום אגרה, יהא רשאי להשופט או  

 .ההחלטהבמתן  

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .20
___________                                   ______________________ 

 חתימת המצהירשם ו                           תאריך                                                                                

                                   

הח"מ_____________________ מאשר בזאת כי ביום_____________________ הופיע בפני מר/גב' אני 

_____________________ המוכר לי אישית/ שזיהיתיו לפי תעודת זהות שמספרה ___________________ 

כן, אישר את נכונות ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה 

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

__________________                        ______________________ 
 התצהיר תאריך                                                     חתימת מקבל                        

 


