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 הסבר מהות הבקשה .א
 :נקיטת הליכי ביצוע לצורך גביית החובצו מאסר כחלק מלהגיש בקשה לניתן טופס זה באמצעות 

החייב ייעצר על ידי משטרת ישראל לצורך הבאתו בפני רשם  צו בגינו - )*בתיקי מזונות בלבד( צו מאסר

       ההוצאה לפועל.

  .בתיק מזונות רשאי הזוכה להגיש בקשה לצו מאסר כנגד החייב בגין חוב מזונות שלא שולם 

 ימים 21שלא תעלה על צו מאסר כנגד החייב יינתן לתקופה  - תקופת מאסר מרבית . 

  או שעות ממועד מאסרו )הרשם רשאי לבטל 24הרשם, לא יאוחר מ חייב שנאסר יובא תחילה בפני 

 מאסר(.את תקופה הלקצר 

  צו מאסר.בעבר לאסור בשנית עבור אותו פיגור בחוב בגינו הוצא לא ניתן  –לידיעתך 

 
 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .ב

 בטופס כולל חתימה. םיש למלא את כל הפרטי 

  אם אינה כתובת החייב בתיק(.הכתובת בה מתגורר החייב, )הצו  ביצוע לכתובת היש לציין את 

 יש  -בטרם בקשת צו ההבאה/ מאסר. היה וחל שינוי  מומלץ לברר את כתובתו העדכנית של החייב

 לעדכן בהתאם.

 :ניתן לעשות שימוש במאגרי המידע של רשות האכיפה והגביה לקבלת כתובת  איתור כתובת החייב

 בהתאם להוראות הדין.

 :אופן הגשה 

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

 

   )מסמכים שחובה לצרף לטופס( צרופות .ג
 אין 

 
 מה הלאה? .ד

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

  ימים ממועד הגשת הבקשה. 45ההחלטה תשלח אליך תוך 

  תאושר הבקשה, תישלח התראה לחייב ורק אם לא יפעל על פיה, יועבר הצו לביצוע ע"י המשטרה.אם 

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

 073-2055000* או 35592השירות הטלפוני 

 

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

 בקשה לצו מאסר בתיק מזונותדף הסבר:   
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 פרטי המבקש

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

 מספר זיהוי: שם משפחה: שם פרטי:

  
 ס"ב

 

         
         
 

 דואר אלקטרוני: כתובת: טלפון:

         
0           

                       @ 

  מ.ר.  פרטי עו"ד:
 

 הבקשה מוגשת בעניין  
  

                            חייב:____מס'    חייב          

 :מספר זיהוי :שם משפחה :שם פרטי

  
 

         ס"ב
         

 *כאשר סוג הזיהוי הינו דרכון יש לציין: שם מדינה )הוצאת הדרכון(:_____________ תאריך לידה:___________

 שם אב:_________________ שם פרטי + שם משפחה באותיות לועזיות:_________________________
 .(70ולצרף נספח הצהרה "טופס פתיחת תיק לחייב שאינו ישראלי לפי מספר דרכון" )טופס 

 

 צו מאסר  

 )בתיק מזונות בלבד(צו מאסר*  [52]        

                                סכום מבוקש למאסר     ____________________ש"ח 

         האם מבוקש לקבל הצו  )למסירתו לשוטר ולביצוע באמצעותו(  ] [   כן  ] [  לא 

 )כתובת לביצוע  )מלא את הפרטים רק אם הביצוע המבוקש בכתובת שונה מזו של החייב 

         _______________                 __________________         __________________________ 

 רחוב   ומספר בית                                         יישוב                                                מיקוד                        

  מספר טלפון של החייב :
         

0 
         
 

 

 

 בקשהנימוקים ל  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

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

             _______________________              _________________________________________________  _ 

 התימח                                שם מלא                                    תאריך                         
 

תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        
    

  יום חודש שנה

   מספר תיק:             
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 בקשה לצו מאסר בתיק מזונות  
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