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 הסבר מהות הבקשה .א
 :הליך מימוש נכסאו במסגרת  פסק דיןלהגיש בקשה להליך שניתן במסגרת  באמצעות טופס זה ניתן

  תוגש כאשר ניתן פסק דין לפינוי או לבקשת הזוכה למימוש נכס.הבקשה  - פינוי  .1

אם ניתן פסק דין לפינוי מקרקעין והחייב לא מילא אחר פסק דין בתקופה שנקבעה באזהרה, רשאי 

 הזוכה לפנותו מהנכס.

 עשיית מעשה .2

וכעת מבוקש  ,כאשר קיים בהוצאה לפועל תיק לביצוע פסק דיןהבקשה תוגש  – הוספת צו עשה .3

 קודם לכן להוסיף רכיב שלא נתבקש

 

 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .ב

 בטופס. 2 -ו 1סעיפים  -ובעניין מי מוגשת הבקשה  מלא את פרטי המבקש 

  בטופס 3מלא סעיף  -פינוי בקשת 

 בטופס  4מלא סעיף  - עשיית מעשהבקשה ל 

 בטופס 5מלא סעיף  - הוספת צו עשהבקשה ל 

 בטופס 6סעיף  -  ההליךאת מבצע ה הגורם ציין מיהו 

 בטופס 7סעיף  - אם נדרשאגרה  תשלום מלא אופן 

 בטופס 9סעיף  -הנימוקים לבקשתך  את פרט 

 חתום בתחתית הטופס 

 :אופן הגשה 

 לשלוח את הבקשה בפקס או מייל ללשכה בה מתנהל התיק. זוכה יכול: דואר אלקטרוני / פקס -

 ניתן לשלוח ללשכה בה מתנהל התיק. בדואר:שליחה  -              

 : ניתן להגיש את הבקשה בלשכה בה מתנהל התיק. הגשה בלשכה -              

 

 

   (בקשה)מסמכים שחובה לצרף לצרופות  .ג
 אלא אם קיים במסמכי פתיחת התיק ק הדיןעותק מפסיש לצרף  - בקשה להוספת צו עשהב , 

 
 מה הלאה? .ד

 

  בפני רשם ההוצאה לפועל, שהוא הגורם השיפוטי במערכת ההוצאה לפועל.בקשתך תועבר לעיון 

 הגשת הבקשה. ממועד ימים 45 תשלח אליך תוך ההחלטה  

  באפשרותך לברר האם ניתנה החלטה באמצעות ה"איזור האישי" באתר האינטרנט או באמצעות מוקד

 073-2055000* או 35592השירות הטלפוני 

 מיועד לנשים וגברים בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הואהטופס מנוסח בלשון זכר 

 
 

 פינוי / עשיית מעשה / הוספת צו עשה - נקיטת הליכים  :דף הסבר
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 :ב לשכת ההוצאה לפועל

 

תאריך 

 :בקשה

        

       

  יום חודש שנה
 בקשה בתיק איחוד() :פרטני מספר תיק  מספר תיק:

 
         

           

              
           

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

   
  

 פרטי המבקש  

 אחר_________     במקרה של מס' זוכים ציין מס' זוכה __ זוכה     __  במקרה של מס' חייבים ציין מס' חייבחייב       

 מספר זיהוי: שם משפחה: שם פרטי:

  
 ס"ב

 

         
         
 

 דואר אלקטרוני: כתובת: טלפון:

         
0           

                       @ 

  מ.ר.  פרטי עו"ד:
 

 הבקשה מוגשת בעניין  
  

 ___________________ אחר               _______________ מס' חייבחייב,          

 :מספר זיהוי :שם משפחה :שם פרטי

  
 

         ס"ב
         

  

 ויפינ  

    בקשה למשלוח/ מסירת הודעת פינוי [11]        
 _____ /____/מועד פינוי מבוקש  ________            

 בקשה לפינוי[ 24]        

  של צו הפינוי___________________ מספר הליך מקדיםציין 

   עד       _____ /____/________מתאריך________/____/ _____  
 התאריכים המבוקש אם קיים קושי לביצוע הפינוי בתאריך הנקוב.ציין את טווח 

 
 כתובת לביצוע     : 

                  _________________    _________________  ____________________________ 
 מיקוד                    עיר                    ()מספר בית + מספר דירה  רחוב                

 ________________________________________________________ :תיאור כתובת                

 סימנים חיצוניים חשובים: )עבור תיאור הכתובת( _________________________________                

                __________________________________________________________________ 

 

 עשיית מעשה  

 הודעה בדבר עשיית מעשה[   8]     

 עשיית מעשה[   9]     

 
 
 

 
 
 
 

1 

2 

3 
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 עשיית מעשה / הוספת צו עשה פינוי / -נקיטת הליכים 
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 הוספת צו עשה  

 בקשה להוספת צו עשה[  142]     

 
 פינוי       ]  [  עשיית מעשה     ]  [  החזרת חפץ     ]  [  אחר ]  [     

 )מסמך חובה(  מצ"ב עותק מפסק הדין] [    

     קודם לכן. וכעת מבוקש להוסיף רכיב שלא נתבקש ,בקשה זו תוגש כאשר קיים בהוצאה לפועל תיק לביצוע פסק דין שים לב:

 

 יש למלא בבקשה להודעת פינוי/פינוי  מבצע ההליך   

    )סמן את המבצע המבוקש(מבצע ההליך   

  אה לפועלפקיד הוצ]  [     

             הזוכה א כוחב]  [     

 בעל תפקיד מטעם הלשכה      ]  [     

 א כוחמטעם בבעל תפקיד ]  [     

 

  אופן התשלום  

 מפורסם באתר האינטרנט ובלשכות ההוצאה לפועל - סך התשלום עבור כל הליך לפי סוג הליך וכתובת הביצוע   
 מורשה(   א כוחק בשי)מזומן/  שובר[    ]   

 כרטיס אשראי[    ]   

 ___  __________  מס' חשבון _ ________ סניף_______בנק :   )עו"ד בלבד(הרשאה לחיוב חשבון ]  [     

 

 מסמכי חובה הנדרשים לצרף לבקשה  

 אלא אם קיים במסמכי פתיחת התיקעותק מפסק הדיןיש לצרף  - בבקשה להוספת צו עשה , 

 

 

 נימוקים לבקשה  

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 

 )בחתימת ב"כ יש להוסיף חותמת לחתימה( או ב"כ חתימת המבקש  

 
               _______________________              __________________________________________________  _ 

 התימח                                      שם מלא                                תאריך                         
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