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 נחיותה   

 

 מטה. הרלבנטיים הסעיפיםלמלא את  יש יותר מזוכה אחד, בתיק ההוצאה לפועל יש כאשר 
 1 סעיף את למלא צורך אין, מטעמם אחד"ד לעו חוכ פוייי נתנוחלק מהזוכים מבקשים לפתוח תיק ו כאשר 

 ד.של בא כוחם בלב ותהזוכים בתחתית העמוד, אלא בחתימואין צורך בחתימת  "והתחייבות הצהרה"ב
  ללשכה לצורך זיהוי ולחתום בתחתית כאשר אין ייצוג של עו"ד בתיק על הזוכים המבקשים לפתוח תיק להגיע

 .כחלופה להזדהות בלשכה באפשרות הזוכים כי עו"ד יאמת את חתימתם הטופס.

 

 והתחייבות הצהרה

  )כל אחד מהזוכים נדרש ללא ייצוג עו"ד מספר זוכים מוגשת בקשה לביצוע על ידי  כאשר –תיק  פתיחת. 1]  [ 

 : הטופס( לחתום על           

  שמספרומספר חשבון בנק אחד לזיכוי יעודכן לי כי בתיק  ידוע ______________________ 

  (שמו של הזוכה הראשון המעודכן במערכת ההוצאה לפועל יהיה עלמספר החשבון )  

 "( ואני מאשר כי הראשון_)להלן: "הזוכה _________.ז_____ת _______________הזוכה  שם  

 הכספים שיתקבלו בתיק מאת החייב/ים יועברו לחשבון זה.   

  להעביר אלינו את חלקנו בכספים שיתקבלו. הראשון הזוכהבאחריותו של  כי יל ידוע 

  הדבר אינו מונע מכלל הזוכים לחתום על  הביצוע בקשת על בשמנו לחתוםהראשון  לזוכהמאשרים  אנחנו( 

  בקשת הביצוע(.  

  רק לזוכה הראשון. תמיד יועברו התשלום ביצוע על מערכת הודעות כי לנו ידוע 

  כי כל פעולה בתיק על ידי אחד הזוכים מחייבת את כולם. נול ידועאף האמור לעיל,  על 
 

 :הזכאים לחוב חלק מהזוכים ל ידיכאשר בקשת הביצוע מוגשת ע - בפתיחה הצהרה על סכום החוב .2]  [ 
 .בהתאם לסכום המופיע בבקשת הביצוע בחוב היחסי חלקי על פתחי התיק כי לי ידוע .א[           [  

 

 . במסמכי עילת החובכפי שמופיע  החוב סכום כל על ,ידי על פתחי התיק. ב[           [  
  מתחייב אני. םחלק את ממני לדרושב, רשאים הזוכים האחרים ולי כל סכום הח ישולםאם  ידוע לי כי                  
  ידי על שתעלה אפשרית טענה בגין כנגדה שתעלהה טענ כל בגין והגבייה האכיפה רשות את לשפות                  
 . בשל העברת התשלומים שיתקבלו לידיי האחרים הזוכים                  

 
 :מהנושים חלקלביצוע משכון על ידי . פתיחת תיק 3]  [ 

  מתחייב אנילמרות שהנכס ממושכן לטובתי ולטובת אחר/ים, בקשת הביצוע מוגשת על ידי בלבד.          
  ידי על שתעלה אפשרית טענה בגין כנגדה שתעלהה טענ כל בגין והגבייה האכיפה רשות את לשפות         
   ידוע לי כי עם פתיחת התיק, יועלה מזכר לידיעת כב' רשם ההוצאה לפועל המיידע   .הנוספיםהנושים          
   , התיק נפתח כאשר אני הזוכה היחיד. אני מתחייב נושיםאותו כי למרות שהנכס ממושכן לטובת מס'          
 לפעול לפי כל החלטה של רשם ההוצאה לפועל בעניין.         

 
 לביצוע פסק דין עשה/פינוי ע"י חלק מהזוכים:. פתיחת תיק 4]  [ 

 למרות שפסק הדין ניתן לטובתי ולטובת אחר/ים, בקשת הביצוע מוגשת על ידי בלבד. אני מתחייב לשפות את  

 הנוספים.ענה אפשרית שתעלה על ידי הזוכים את רשות האכיפה והגביה בגין כל טענה שתעלה כנגדה בגין ט  

 התיק, יועלה מזכר לידיעת כב' רשם ההוצאה לפועל המיידע אותו כי למרות שפסק הדיןידוע לי כי עם פתיחת   

 ניתן לטובת מס' תובעים, התיק נפתח לטובת חלקם בלבד. אני מתחייב לפעול לפי כל החלטה של רשם  

 ההוצאה לפועל בעניין.  

 

  לבכם: לתשומת
   את לעיל ציינו הזוכים כל כאשר וגם, מטעמם לפעול הזוכים אחד את ממנים הזוכים כאשר גםבזאת, כי  מובהר

   על להודיע /לזיכוי החשבון' מס שינוילבצע /בתיק לפעול מהזוכים אחד מכל מונע אינו הדבר, לזיכוי החשבון מספר

 .הזוכים על הינה כך על האחריות. התיק סגירת על להודיע /תשלום בגין חוב הפחתת

  סוג תיק:
               
           

 מספר תיק: 

  ריבוי זוכים -טופס הצהרה  
 
 

 נספח לטופס בקשה לביצוע 
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 החתום:    על

 : מיוצגים הזוכים כאשרעורך הדין  חתימת   

 

 .ר. __________________מעורך הדין: _________________  שם     

 : _______________חתימה: ______________________ תאריך     

      

 :דין ךעור ידי על מיוצגים אינם כאשר הזוכים חתימת    

 : 1 זוכה    

 _: ____________________זיהוי________________ מס'  זוכה : שם    

 ______________________ :חתימה:___________________ תאריך    

 ____________:______וחותמת חתימה _________ מס' רישיון:______שם: "דעו ידי על אימות    

 

     :2זוכה      

 _____________________: זיהויזוכה : ________________ מס'  שם     

 _____________________ :חתימה:___________________ תאריך     

 :__________________וחותמת חתימה _________ מס' רישיון:______שם: "דעו ידי על אימות     

 

 : 3זוכה      

 _: ____________________זיהויזוכה : ________________ מס'  שם     

 ______________________ :חתימה:___________________ תאריך     

 :__________________וחותמת חתימה _________ מס' רישיון:______שם: "דעו ידי על אימות     

   

     :4זוכה      

 _: ____________________זיהויזוכה : ________________ מס'  שם     

 _____________________ :חתימה:___________________ תאריך     

 :__________________וחותמת חתימה _________ מס' רישיון:______שם "ד:עו ידי על אימות     

 

 

 : אימות חתימה על ידי פקיד הוצאה לפועל

 

 

 :________________ חתימה :_________________שם
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