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 הסבר מהות הבקשה .א

  חוב שטר או חליפין שטר, שיקביצוע ל להגיש בקשה לפתיחת תיק בהוצאה לפועללזוכה  טופס זה מאפשר
   שטר( שלא שולם לצורך אכיפתו על פי החוק.    - )להלן

 

 דגשים  - כיצד יש להגיש את הבקשה .ב

 ?הזוכה או עו"ד מייצג רשאים לפתוח את התיק. מי יכול לפתוח תיק 

 :החייב בבקשה לפתיחת תיק. זהים לפרטיבשטר ודא ש"פרטי החייב"  שים לב 

  ולצרפו לבקשת הביצוע600 למלא פרטי גורמים נוספים בטופס : יש אחדאו חייב בתיק יש יותר מזוכה כאשר.                                      

 :בכפוף לטבלת אגרות והוצאות המפורסמת באתר  פתיחת התיק כרוכה בתשלום אגרה אופן התשלום( 

ת קופהתשלום במזומן או באמצעות כרטיס אשראי ב(. www.eca.gov.ilהאינטרנט של רשות האכיפה והגביה 

 ההוצאה לפועל. עו"ד רשאי לשלם גם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון.

 :בסעיף האחרון.כולל חתימה  ,למלא את כל הפרטים בטופסנא להקפיד  אופן מילוי הטופס 

  למלא סוג זיהוי מתוך הרשימה להלן יש  :2-ו 1פים סעיהנחיה למילוי: 

 סוג זיהוי:

 רשויות מקומיות -  11 אגודת שיתופיות -  6 תעודת זיהוי -  1

 שירותי בריאות  -  33 עמותות -  8 דרכון -  3

 חסרי ישות -  22 משרדי ממשלה -  12 חברות -  2

  יש למלא מתוך הרשימה להלן: –סוגי כללי החישוב וסוגי מדד  – 5סעיף הנחיה למילוי 

 סוג מדד סוג כלל חישוב: 

  . ללא ריבית וללא הצמדה5 הלנת שכר. 1
. הצמדה וריבית לא 5

  מצטרפת
                    מדד תשומות בנייה

  . הצמדה למטבע13  . ריבית בלבד6 . פיצויי פיטורין3
)מדד  מדד יוקר המחיה

 מחירים לצרכן(
 

  בנקאית ריבית. 7 ריבית והצמדה. חוק פסיקת 2
 ריבית פסיקת חוק. 13

  משפטית
 מדד תוספת יוקר

  תהצמדה וריבית מצטרפ. 8 . תוספת יוקר1
ריבית חד אחוז הוספת . 12

 פעמית
 

 "רק המוטב, שפרטיו מצוינים על גבי השיק במקום המיועד לכך, רשאי לפתוח את השיק  - בשיק "למוטב בלבד 
 שיק זה כוחו יפה רק בין הצדדים הישירים שלו.כנגד בעל החשבון. 

, יחולו , תאגיד עזר או סולקע"י מלווה מוסדי שאינו תאגיד בנקאי 5.13.17בקשת ביצוע בגין הלוואה שניתנה לאחר 
של האשראי  המירביתלעניין העלות  3317 –(, התשע"ז 5לחוק הלוואות חוץ בנקאיות )תיקון מס'  7 -ו 6 סעיפים עליה

 .באתר הרשות מותמפורס הריבית טבלאות .הפיגורים וריבית
 

   )מסמכים שחובה לצרף לטופס לצורך פתיחת התיק(צרופות  .ג

 הנחיות זה. לדף  המצורף -" שטרות והמחאות"בקשה לביצוע  - 335טופס :  טופס בקשה לפתיחת תיק מלא וחתום 
 צדדיו משני השטר צילום . 
 הבנקים  - ישראל על פי הנחיה של בנק - צילום או מקור לשיק כתחליף ממוחשב שיק להציג ניתן - ממוחשב שיק פלט

 לבקשת הביצוע. לצירוף שיק מקורי חובה איןלידי הלקוחות שקים שחזרו. על כן,  אינם מחזירים
  צילום שיק/ צילום כרטיס אשראי/ אישור הבנק על ניהול חשבון( עבור אישור חשבון בנק לזיכויאסמכתא(     

 הפנייה לאסמכתא המופקדת בלשכה.או 
 ייפוי כוח, אלא אם קיים ייפוי כח מופקד ואז יש לציין מספרו. כאשר הזוכה מיוצג על ידי עו"ד יש לצרף - יפוי כח                                                                                                                                                                      

רק כאשר התיק נפתח ע"י מספר  –המפורסם באתר הרשות  טופס הצהרה "פתיחת תיק על ידי מספר זוכים"
 זוכים )לעניין ידיעה על אופן העברת תשלום וכי כל פעולה של אחד הזוכים מחייבת את הזוכים האחרים(.

  בנקאיות ץלחוק הלוואות חו 8את חוזה ההלוואה וכן טופס לפי סעיף בבקשה לביצוע הלוואה, יש לצרף. 
 

 מה הלאה? .ד

  בדואר רשום על פתיחת התיק ושובר לתשלום.)הודעה( אזהרה  תשלח לחייבלאחר פתיחת התיק 
  הגשת התנגדותאו  יום לצורך הסדרת החוב 23  -לחייב פרק זמן שליש ממועד מסירת האזהרה  . 
  רשות "מדריך לזוכה"אינטרנט של הבאתר הכמפורט  לגביית החובזמן המפורט ניתן לנקוט בהליכים הפרק לאחר. 
 לצפות במידע עדכני ובהחלטות הרשם כן ו ,באינטרנט בנושא מסירת האזהרה "אזור האישי"תוכל להתעדכן ב 

 למזכירות הוצאה לפועל לשם קבלת סיסמה.נא פנה בתיק ההוצאה לפועל שלך. 

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

 והמחאות שטרותבקשה לביצוע  -:   פתיחת תיק הסבר דף
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   ______________________________לתיק שמספרו כן,]  [    לא? ]  [ קייםהוצל"פ לתיק קישור קיים האם 
                                                                                                           ___ ________אחר ]  [ חייב צד ג'  נא ציין אחוז הערבות  ,ערב -]  [ חייב קשר:סוג 

 לא]  [         כן]  [            לפתוח את התיק? ברצונך האם  -בהוצל"פ  "חייב מוגבל באמצעים"וכרז כאם החייב מ

 לא]  [         כן[    ]    )פרטים על המסלול באתר הרשות( ?המקוצרבמסלול האם אתה מעוניין לפתוח את התיק 

    לא]  [         כן]  [            ?אם ברצונך שהאזהרה תימסר במסירה אישיתה -לזוכה מיוצג בלבד* מסירת אזהרה
 

 __________ )ההנחיות )בחר מהטבלה בדף  *סוג זיהוי                              1 פרטי זוכה   
 דואר אלקטרוני   :מספר זיהוי  שם פרטי

 
         ס"ב

         _________ @_______ 
   :שם משפחה

 ]  [ מעוניין לקבל הודעות/החלטות במייל  
     :  כתובת :טלפון

         
0           

 _____________________________  _________   __________________ 

 עיר                         מיקוד           בית רחוב + מספר

 :ולמלא את פרטי הרישיון "√לסמן " נא  אם הזוכה מלווה מוסדי – פרטי זוכה מלווה מוסדי

 מבטח[  ] 
 חברה מנהלת[  ] 
 בעל רישיון למתן אשראי[  ] 
  שיון למתן שירותי פיקדון ואשראירי בעל[  ] 
 יון להפעלת מערכת לתיווך באשראיריש בעל[  ] 

 מספר רישיון )למילוי על ידי מי שבבעלותו רישיון( _____________________________
 תאריך קבלת הרישיון _____________ 

 ימלא את השדות, יחשב כחסר רישיון.שני השדות הינו חובה, זוכה שלא  מילוי

   פרטי בא כוח הזוכה  
 :מספר רישיון :שם משפחה :שם פרטי

   

 __________ ]  [   למשרד ב"כ הזוכה   לב"כ הזוכה בלבד  ]  [ :הרשאה לטיפול בתיק וצפייה באזור האישי
 

 

 לזיכוי פרטי חשבון    
                :מספר חשבון לזיכוי

               
 בנק             סניף                        חשבון   

יש לצרף אסמכתא עבור מס' 
 חשבון הזוכה או בא כוחו.

 אישור הבנק על ניהול חשבון ]  [צילום כרטיס אשראי    ]  [צילום שיק   ]  [ :   מצ"ב אסמכתא עבור מס' חשבון
 )סמן אחד מהמסמכים המצורפים(                                                       

 ___________.מספר אסמכתא  -]  [ הופקדה אסמכתא בלשכה 
 
 
 
 

         ___________________ )בחר מהטבלה בדף ההנחיות(סוג זיהוי*                                      1פרטי חייב   

                                                                                      פסול דין                             קטין                            ערבחייב                           סמן המתאים:      

 :זיהוימספר  :שם פרטי

 

 

         ס"ב
         

 : טלפון

 

         
0          

 :שם משפחה

     :כתובת
                         ______________              ____________             ___________________ 

                                                                                                    מיקוד                עיר                                              רחוב + מספר בית                                  

       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 :ה מוגשת בלשכת ההוצאה לפועלבקש

 
תאריך 
 בקשה:

        

        
  יום חודש שנה

           )לשימוש המשרד(מספר תיק: 

          
           

1 

2 

3 

 שטרות והמחאותבקשה לביצוע  טופס
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 בית משפט המוסמך לדון בהתנגדות  

 __._________-ב( אחר_________/)שלום/מחוזי__________  הסמכות לדון בהתנגדות היא של בית משפט

 _________________________________________________________________________ו הואיל

  _____________________________________________________________________________ 
 

  פרטי השטרות     

 מועד פירעון סכום מספר שטר קרן

 יש למלא את הפרטים הבאים: – בשיקים 

 קוד
 בנק

 'מס
 סניף

 חשבוןמס' 

 חוק לפי פלט מוצג אם
                                   סליקה

של שיקים,  אלקטרונית
"ו                                        התשע

" √"ב לסמן יש 5012-

 זו עמודה

1        

5        

3        

1        

2        

2        

7        

0        

  ]  [ כן    ]  [ לא   ?שאינו תאגיד בנקאי ישראלי() האם השיק משוך מבנק זר 
 

 

 
 

 כלל חישוב  

 בשורה הרלוונטית ומלא את השדות הריקים בהתאם. √ -סמן  :ציין כלל חישובנא 
 במקרה)ריבית משפטית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה(  15כלל בכלל החישוב הוא  ברירת המחדל -בתיקי שטרות לידיעתך: 

ממועד מסירת  ימים 23בחלוף בשורה הראשונה, אין צורך למלא שאר השדות בטבלה,  √יש לסמן   13בו כלל החישוב הוא 
 )ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה( 2האזהרה ישונה באופן אוטומטי החישוב לכלל 

 סוג החישוב  
כלל 
 מס' טבלה אחוז ריבית חישוב

תוספת0הפחתה 
 קבועה מהטבלה

 צמוד למדד
 *מדי כמה חודשים

 חודשים כל רבעון

כלל חישוב  ]  [
פסיקת ריבית  15

  משפטית
)הפרשי הצמדה 

 (וריבית

12 x x x x x x 

 x x  x  x        x דד בלבדמ ]  [

    ריבית הסכמית  ]  [
 חודשים__כל___      

 חודשים__כל___        אחר ]  [

)נתוני חישוב קרן(  313אם הזוכה מבקש לפרט קרנות נוספות, שמפאת חוסר מקום לא ניתן לפרטן בטופס זה, יש לצרף טופס 
  בו יפורטו יתר הקרנות.

 מופיע בדף ההנחיות המדד וסוגי החישוב כללי סוגי טבלת - לנוחיותך

  .אם השטר מתנהל לפי ריבית חשב כללי יש לסמן "אחר" ולמלא את השדות לעיל ולסמן סעיף זה[   ]

 _______ציין מספר טבלה  נא     
 
 
 

 

4 

5 
4 
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 תשלומים על חשבון   
 .זה בטופס 5כלל החישוב שצוין בסעיף  "פעלבצע שערוך  "כבעל הזוכה/ בנוסףהחייב, "י עלציין את הסכומים ששולמו לזוכה  יש

 :   ציין אנא, מהחוב חלק שילם החייב אם
   ₪  ______________ :ששולם הסכום    _____________:התשלום תאריך
   ₪  __________: ____ששולם הסכום    _________:____התשלום תאריך
   ₪  __________: ____ששולם הסכום   _________ :____התשלום תאריך

 (הביצוע בקשת הגשת למועד"ח )משוערך ש____"כ סכום ששולם לאחר שערוך ____________סה

לרבות  1581-בבקשה לביצוע שטר שניתן במסגרת הלוואה, שהזוכה הוא תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א
יש לצרף העתק מהסכם ההלוואה ולהפנות לסעיפים   153תאגיד עזר שהוא חברת כרטיסי אשראי וחלות על ההלוואה הוראות נב"ת 

 נטית ואת מנגנון ההצמדה. הסעיפים הם: _______________הקובעים את נוסחת ריבית הפיגורים הרלוו
 

 
 

 0 אגרה דחויה מאגרת פתיחת תיק נתוני זכאות לפטור  
 בקשה לדחיית תשלום אגרה ) מצורפת בקשה מנומקת(           פטור מאגרה עפ"י דין          

 

 אופן תשלום אגרת פתיחת תיק   

   חשבוןהוראה לחיוב  -עו"ד]   [                 ]   [   מזומן )שובר(           כרטיס אשראי ]   [    
 

 )למילוי על ידי עו"ד בלבד(  אגרת פתיחת תיק לחיובפרטי חשבון   

 :מספר חשבון לחיוב  
 *)לעו"ד מייצגים בלבד(  

              
 
 

  סניף                        חשבון  בנק                    
 

   )מסמכים שחובה לצרף לטופס לצורך פתיחת התיק(צרופות   

 שיקים של אלקטרונית סליקה חוק לפי פלט/ צדדיו משני שטר0  השיק צילום  
 ייפוי כוח כללי מספר)אם זוכה מיוצג ע"י עו"ד( /  כח פוייי_____________ 

 יש( בנקאיות חוץ הלוואות הסדרתחוק -)להלן 1993-בהלוואה לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג 
 .בנקאיות חוץ הלוואות הסדרת לחוק 8 סעיף לפי הנדרשים המסמכים את לצרף

 

 במקומות המסומנים את הטענה הרלוונטית וסמןמלא את הפרטים   - הצהרה והתחייבות   

 : *העובדות המשמשות עילה לבקשה הן כמפורט להלן
ובערבות / בהסבת   _______________ שלבחתימת יד  בשיקים 0 שטרותאוחז __________________הזוכה .1

 כמפורט  בפרטי החייב ובפירוט השיקים/שטרות.  _______________________
 השיקים/שטרות הנ"ל לא כובדו במועדם ולא לאחר מכן, למרות הדרישות שנשלחו לחייבים. .3
 לא שילמו החייבים כל סכום.   ]   [   על חשבון  השיקים/ שטרות הנ"ל: .2

 בטופס( 6בלבד. )בהתאמה לסעיף  ₪ ______________ ךשילמו החייבים ס  ]   [                                          
                         __________________________ -הואיל  ו לא הייתה חובה להציגו  ]   [  הוצגו לפירעון כדין  ]   [ השיקים/ שטרות: .1

 )תאריך זה יהיה המועד הקובע לצורך חישוב הריבית(  _______,___,____מועד הצגת השטר לפירעון       
 ____________ מתאריך חילול נשלחה הודעת ]  [ .5

  ________________________________________________ -הואיל ו לא היה צורך במשלוח הודעת חילול ]  [
ש"ח שהוא סכום השיקים/ שטרות המפורטים בבקשה   _______________על כן חייבים החייבים הנ"ל לשלם לזוכה סך  .6

 בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום הפירעון ועד ליום הגשת בקשה זו.

 הצהרה והתחייבות:
הזוכה/בא כוח הזוכה מאשר בזה כי בדקתי את פרטי החייב ואת פרטי  _______________________אני החתום מטה .1

 החייבים והערבים וכי בקשת ביצוע זאת מוגשת באבחנה בין החייבים והערבים.
לא אפתח בהליכים נגד ערב מוגן לפי שקים או שטרות אלה לפני מיצוי כל ההליכים נגד החייבים העיקריים, אלא אם כן  .3

 הוכרז פסול דין, ניתן נגדו צו כינוס נכסים או יצא מן הארץ לצמיתות )יש לצרף אסמכתא(. החייב נפטר,
ימים מיום קבלת התקבול או לפי  7אני מתחייב לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל בגין כל תשלום שישלם החייב, וזאת בתוך  .2

 ב לחוק.15 -א)ב( ו15 -סעיף
הנם מקוריים/מאושרים כדין. השטר/ השיק המקורי נמצא ברשותי ואני  אני מצהיר בזאת כי השטרות או השיקים שנסרקו .1

 מתחייב להציגו ע"פ דרישה ככל שהדבר יעלה בדיון בהתנגדות או במסגרת בירור התביעה, ככל שתתקבל ההתנגדות.
 אני מצהיר כי שטר זה: 

 לחוק הסדרת הלוואות  0ניתן כבטוחה לפירעון הלוואה או כתשלום להחזר הלוואה. מצ"ב טופס לפי סעיף  [  ]      
 , והמסמכים הדרושים מכוחו מצורפים לבקשה זו.1993-התשנ"גהבנקאיות, חוץ      

 ניתן כבטוחה לפירעון הלוואה שלא חל עליה חוק הלוואות חוץ בנקאיות [  ]
 לא ניתן במסגרת חוזה הלוואה [  ]      

 אני מצהיר כי לא פתחתי תיק בעבר בגין אותו החוב המפורט בטופס זה. [ ]  .5
     אני מצהיר כי נפתח0ו תיקי הוצאה לפועל נוספים בגין אותו חוב. להלן מספרי תיקי ההוצאה  [ ] 

                                                                                                                                                  __________________,_________________________,______________________                                                          לפועל     
     

   חתימה 

     ______________________                 __________________                   ____________ 
 כהזוכה או חותמת ב"חתימת       שם מלא                                                                   תאריך       

 

9
7 

7 

8
7 

6 

10 

12 

11 

http://www.eca.gov.il/
http://www.google.co.il/url?url=http://mops.gov.il/crimeandsociety/pages/strugglewithhumantrafficking.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBkQwW4wAmoVChMIgZrynaeRxwIVxG7bCh1tqwNb&usg=AFQjCNGcvLa6RvGE2tHdWzV353sW8CIJ-A

