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תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        

        

        

  יום חודש שנה
  הוצל"פ מספר :______________  מספר תיק

 הבקשה: הסבר מהות 

בהוצאה  לזוכה המנהל תיק בהוצאה לפועל להגיש בקשה לקבלת מידע על גובה חוב מזונות הקיים לחייבטופס זה מאפשר 

האם מתנהל נגד אותו החייב תיק שאילתה באתר הרשות באזור האישי  ההבקשה רק לאחר שבוצעאת . ניתן להגיש לפועל

 לשקול את כדאיות ההליך שאותו הוא מבקש לנקוט. לזוכה ר שתאפהכולל חוב מזונות. הבקשה 

עורכי דין בעלי כרטיס חכם יכולים להגיש את הבקשה באמצעות האזור האישי או בית התוכנה. בנוסף, ניתן להגיש את 

 הבקשה בלשכה בה מתנהל התיק. 

 הזוכהפרטי   
 מספר זיהוי: משפחה:שם  שם פרטי:

  

 

         ס"ב
          

 כתובת מגורים: טלפון נוסף: טלפון:
         

0 
          

  

 החייבפרטי   
 מספר זיהוי: שם משפחה: שם פרטי:

  
 

         ס"ב
          

 כתובת מגורים: טלפון נוסף: טלפון:

         
0 

          
  

 )חובה(  בתיק הזוכה  ב"כפרטי  

 :מספר רישיון :פרטי עו"ד

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

  והתחייבותהצהרה  
לחוק כי  3ב7שקיבלתי מידע לפי סעיף החוק(  ולאחר -, )להלן1967 -לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז 4ב7לפי סעיף 

הוא חייב בתיק מזונות ולשם שקילת הכדאיות של נקיטת הליך מסוים בתיק ההוצאה לפועל שאני מנהל  ________החייב_
 אני מבקש כי רשם ההוצאה לפועל יאפשר לי לקבל מידע על גובה החוב.ולשם כך בלבד נגד החייב, 

 _______________________________________________________החייב:_ההליך שאני מבקש לנקוט כנגד 
הסיבות שבשלן יש צורך בקבלת מידע על גובה החוב ואין די במידע על דבר קיומו של החוב לשם שקילת כדאיות נקיטת 

 ____________________________________________________________________________   ההליך:
 קים נוספים:נימו

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
נקיטת הליך מסוים בתיק ההוצאה לפועל שאני מנהל נגד  המבוקש נדרש לשם שקילת הכדאיות של אני מצהיר כי המידע

 , וכי לא אעשה במידע כל שימוש לתכלית אחרת ולא אעבירו לאחר.החייב

 חתימה 

 

___________________              _____________________           _______________________ 

 כחתימת הזוכה או חותמת ב"                                תאריך                            חתימה                
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