דף הסבר  -בקשת חייב לאיחוד תיקים ()3%
א .הסבר מהות הבקשה
בטופס זה ניתן להגיש בקשה לאיחוד תיקים יזום רק עבור תיקים המורשים לאיחוד.
איחוד תיקים משמעותו:
 פתיחת תיק איחוד  -פתיחת תיק המאחד בתוכו את כל תיקיך בהוצאה לפועל למעט תיקים מסוג:
מזונות (כל הסוגים).
משכון (כל הסוגים).
שטרות ותביעה על סכום קצוב אשר בהם הוגשה התנגדות לביצוע שטר.
פס"ד פינוי ,השבת מיטלטלין ,אחר.
הרשאה לפי פקודת מיסים (גבייה).
מימוש נכסים בהוראת משקם.
ביצוע הליך.
 תשלום חודשי  -בתיק המאחד יהיה עליך לשלם ,מידי חודש 3% ,מהסכום הכולל של כל חובותיך.
סכום זה יתחלק בין הזוכים בתיק האיחוד ,באופן יחסי לגובה החוב בכל תיק.
 הליכים ובקשות -בתיק המאחד יתנהלו כל ההליכים ,ובו יוגשו כל בקשותיך ובקשות הזוכים.
לתשומת לבך:
בקשת נוספות בעניין איחוד תיקים (צירוף תיק פרטני לאיחוד או בקשה לביטול תיק איחוד) יש להגיש באמצעות טופס אחר
שמספרו .235

ב .כיצד יש להגיש את הבקשה



מלא את פרטי המבקש.
צרף תדפיס רשימת תיקים ממזכירות הלשכה או פרט את רשימת התיקים הנדרשים לאיחוד.




אם הוגשו בעבר בקשות לאיחוד תיקים יש למלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.
צרף את כל המסמכים הנדרשים  -הבקשה תוגש בצירוף שאלון וכתב ויתור על סודיות בטופס )529( 21
ויצורפו אליהם כל המסמכים שיש לצרפם כאמור בשאלון המופיעים ברשימת הצרופות בדף הנחיות זה.
חתום בתחתית הטופס
אופן הגשה:
דואר אלקטרוני  /פקס :חייב יכול לשלוח את הבקשה בפקס או מייל ללשכה בה מתנהל התיק.
שליחה בדואר :ניתן לשלוח ללשכה בה מתנהל התיק.
הגשה בלשכה :ניתן להגיש את הבקשה בכל לשכת ההוצאה לפועל.




ג .צרופות (מסמכים שחובה לצרף לטופס)






צילום תעודת זהות
טופס " 7בקשה לאיחוד תיקים" המצורף לדף הנחיות זה ,הכולל תצהיר שנחתם לפני עורך דין או עובד
לשכת הוצאה לפועל.
טופס שאלון  )529( 21הכולל שאלון פרטיים אישים וכתב ויתור על סודיות  -מצ"ב לדף הנחיות זה
מסמכים המעידים על מצבך הכלכלי כמפורט ב"רשימת המסמכים" בטופס שאלון .21
אישור על תשלום  3%מיתרת החובות בתיקים.

ד .מה הלאה?




בקשתך תועבר לעיון בפני רשם ההוצאה לפועל ,שהוא הגורם השיפוטי במערכת ההוצאה לפועל.
החלטת הרשם תשלח אליך בדואר תוך  45יום ממועד הגשת הבקשה.
באפשרותך לברר האם ניתנה החלטה באמצעות ה"איזור האישי" באתר האינטרנט או באמצעות מוקד
השירות הטלפוני  *35592או 073-2055000
הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו ,אך הוא מיועד לנשים וגברים
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לשכת הוצאה לפועל ב_______________ מספר התיק בו מוגשת הבקשה________________ תאריך____________

בקשה לאיחוד תיקים

()3%

(טופס  7לפי תקנה 29א לתקנות ההוצאה לפועל ,התש"ם)1979-

 .1פרטי מבקש
שם משפחה

שם פרטי

מספר זהות

המען (ציין רחוב ,מס' הבית ,הישוב ,המיקוד)

משלח יד

[קוד  ]73אני מגיש בזה בקשה לאיחוד של כל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדי לפי מיטב ידיעתי ,אין נגדי כל תיקי הוצאה
לפועל אחרים ,בכל לשכת הוצאה לפועל שהיא ,פרט לתיקים המפורטים להלן* :מלא בטבלה או צרף רשימת תיקים.
ש
ם
ה
ח
י
י
ב.1
.2/
ת.3

 .2פרטי תיקים בהוצאה לפועל *(ניתן לצרף תדפיס רשימת תיקים)
בלשכת
ההוצאה
לפועל

מס' תיק

שם בא כוח הזוכה
ומענו

שם הזוכה
ומענו

סכום *
יתרת החוב

הערות

.4
.5
.6
.7
סך כל החובות בתיקים:

*בטור זה תמולא יתרת החוב לרבות הוצאות שכר טרחת עו"ד וריבית

 .3מידע על בקשות לאיחוד תיקים שהוגשו בעבר

א.

לא תלוי ועומד כל תיק איחוד שלי ,בכל לשכת הוצאה לפועל שהיא ,ולא הגשתי בעבר כל בקשה לאיחוד תיקים.
בעבר הגשתי בקשות לאיחוד תיקים ואלה פרטיהם:

בלשכת ההוצאה לפועל

תאריך הגשת הבקשה

דחיה או קבלה

מס' תיק האיחוד (אם נפתח)

תאריך סיום האיחוד והסיבה

במידה והגשת בעבר בקשה שלא אושרה ,פרט השינויים בנסיבות המצדיקים הגשת הבקשה הנוכחית:
ב.
______________________________________________________________________________
 .4צרופות (מסמכים שחובה לצרף לבקשה)
 ] [ .1מצ"ב תצהיר וכן שאלון על מצורפיו (כנדרש בתקנה 29א לתקנות הוצאה לפועל).
 ] [ .2מצ"ב אישור על תשלום  3%מיתרת החובות בתיקים התלויים ועומדים נגדי

(כנדרש לפי סעיף 74ו'( )2לחוק ההוצאה לפועל)

 .5תצהיר
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,אני
מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שמסרתי בבקשה זו ,וכן כל הפרטים שציינתי בשאלון על צרופותיו ,הם אמת.
תאריך ______________:חתימת המצהיר_________________:
אישור

אני הח"מ (שם מלא)________________ (מס' זהות) ________________ (תואר)________________
(המען) ________________מאשר/ת בזאת כי ____________ חתם/ה היום בפני על הבקשה דלעיל לרבות
השאלון לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה /תעשה כן.
תאריך _____________ :חותמת המאשר _____________:חתימת המאשר_______________:
הבקשה חייבת להיחתם בפני אדם שהוסמך לאשר תצהירים (על-פי סעיף  15לפקודת הראיות – נוסח חדש) התשל"א – .1971
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