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 דין-פתיחת תיק מסוג פסק
 

 

 :פסק דין אזרחי של כל הערכאות לרבות

 ש לענייני משפחה"ביהמ•

 המפקח על המקרקעין •

 משמעתי, צבאי, שרעי, נוצרי, רבני, בית דין לעבודה •

 פ"רשם ההוצל, רשם האגודות, רשם הפטנטים •

 

 

 



 מועד פתיחת התיק
 

 ד"לאחר חלוף המועד שנקבע בפסה-

ימים מיום   30בחלוף  –ככל שלא נקבע מועד -

 ((ב) 10תקנה . )ד"מתן פסה

 –ד ניתן שלא במעמד החייב "כאשר פסה-

 –ד לחייב "ונדרש הזוכה להמציא את פסה

תקנה  . )הימים במועד ההמצאה 30יחל מניין 

 ((ג) 10

 ימים 15בתוך  –ד לפינוי מושכר "למעט פס-



 ימים 30פתיחת תיק מיידית בטרם חלפו 
 

יש להגיש בקשה מתאימה מלווה בתצהיר לרשם  

 .פ"הוצל

 ל"בריחה לחו-

 לדיספוזיציה נסיון-

 עיקולים בטרם מסירת אזהרה-



מצבים שבהם יש להגיש בקשה לרשם בטרם פתיחת  

 .  התיק
 

 לחוק 81סעיף  -מימוש משכנתא-

 המחאת זכות הזוכה-

 ד שאינם ברורים והדרושים הנחיות"פס-

על החלטת המזכירות שלא לפתוח תיק ניתן  -

 .ימים 3להגיש ערר לרשם בתוך 



 בקשת ביצוע
 



 המשך -בקשת ביצוע 
 



 ד"מסמכים שיש לצרף לבקשה לביצוע פס

 (11תקנה )

 

ד כשהוא מלא וחתום  "טופס בקשה לביצוע פס. 1

 .כדין

עותק מאושר מהערכאה השיפוטית שנתנה את . 2

 (העתקה נכונה -חותמת נאמן למקור. )פסק הדין

במידה שפסק הדין ניתן שלא במעמד החייב  . 3

יש  , והזוכה נדרש להמציא לחייב את פסק הדין

 .ד לחייב"לצרף אישור המצאה של פסה

 





  ד"מסמכים שיש לצרף לבקשה לביצוע פס

 ייפוי כוח. 4

ואם החייב אינו   (כתב הגנה)מספר זיהוי של החייב . 5

אין צורך .)מסמך עם מספר מזהה של החברה, יחיד

אם החברה שינתה  (. העמותות/באישור מרשם החברות

 .אישור מרשם החברות המעיד על השינוי –שם 

כ שניתן להעביר  "פרטי חשבון בנק של הזוכה או ב. 6

 .אליו כספים

ד  "חשיבות להתאמה בין פרטי החייב בפסה. 7

המערכת מזהה את )הרשומים במרשם האוכלוסין 

 (.השינוי האחרון

 



 רכיבי החוב

סכום החוב ותאריך   -ט"שכ, הוצאות, קרן חוב -

 .אין צורך בשערוך –ד "פסה

לחוק פסיקת  ( א) 5בהתאם לסעיף  -חיוב עתידי -

ריבית והצמדה ועל כן ריבית הפיגורים תחל 

 .ד"ולא ממועד פסה הפרעוןממועד 

 



 דוגמא -חיובים עתידיים 
 

אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעים סך של  "

תשלומים חודשיים   10-אשר ישולמו ב₪  9,980

 .  שווים ורצופים

המחאות עתידיות כאשר   10-הסכום ישולם ב

לחודש   1ובכל  1.5.16התשלום הראשון יהיה ביום 

 "שלאחר מכן

ניתן לפתוח את התיק כבר מההפרה של התשלום 

הראשון יש אפשרות לעשות שפעול עתידי או 

 .להגיש בהמשך בקשה להגדלת חוב

 



 חייבים' ד כנגד מס"פס

יש לפתוח תיק נגד  –אם מדובר בסכום שונה -

 .כל חייב בנפרד

 .תיק אחד –סכום זהה -

פותחים   –ח"ש 7,000ביחד עד  -סכום שונה -

 .תיק אחד לשני החייבים

 (מסיבות טכניות)שני תיקים  -₪  7,000 –מעל -



 פתיחת תיק כנגד ערב

  27כאשר ניתנת החלטת רשם בהתאם לסעיף -

פותחים את התיק כנגד הערב   –לחוק הערבות 

 Y"מאחר והאגרה ושכה)ט "ללא אגרה וללא שכ

 (.נגבים בתיק העיקרי



 10תקנה  –חייב שנפטר 

 .  התיק יפתח כנגד הנפטר עצמו-

 היורשים ירשמו כמסייעים לצורך דיוור בלבד-

 העזבוןיש לציין בבקשת הביצוע את שם מנהל -

 העזבוןולצרף העתק בדבר צו מינוי מנהל 

יש לציין את שמות   –לא מונה מנהל עזבון -

 היורשים לפי צו הירושה ולצרף העתק ממנו

יפרט הזוכה בתצהיר מיהם  –לא ניתן צו ירושה -

 הזכאים לרשת את החייב



 פסקי דין חריגים

 

 –נציגות הבית המשותף ד בו הזוכה הינה "פס-

כאשר מי שמגיע לפתוח הינו נציג חדש שלא  

יש להגיש בקשה המלווה   –ד "מופיע בפסה

 . פ בטרם פתיחת התיק"בתצהיר לרשם ההוצל

 :יש לצרף את – ל"ד שניתן בחו"פס-

 ד עצמו"פסה•

 ש המאשר"אישור של ביהמ•

 ד"י עו"ד חתום ע"תרגום של פס•

 



 פסקי דין חריגים

 

 

 

 

 קונסוליה זרה/פסקי דין כנגד שגרירות-

ד  "ימים ממועד בפסה 60ניתן לפתוח את התיק רק בחלוף * 

 (.לחוק חסינות מדינות זרות 13בהתאם להוראת סעיף )

ניתן לפתוח את התיק רק לאחר משלח אזהרה לידי משרד  * 

 החוץ בירושלים

יש להעביר לרשם לצורך עיכוב   –לאחר שנפתח התיק * 

 .לחוק חסינות מדינות זרות' ההליכים לפי פרק ג

שגרירות  /לא ניתן להטיל בשום מקרה עיקולים על נכסי מדינה* 

 זרה

 

 

 

 



 84סעיף  -י החייב בעצמו"פתיחת תיק ע

 

רשאי  –במידה וזוכה לא הגיש בקשה לביצוע 

פ הוראות בדבר קיום  "החייב לבקש מרשם ההוצל

 ד"פסה

 .במקרה זה החייב ישלם את האגרה-

 תוגש בקשה לרשם-"תיק חייב"התיק יפתח כ-

 החייב יכול לעתור בבקשה למתן צו תשלומים-

 

 



  אגרה בפתיחת תיק

 

 מגובה החוב 1% –תובענות , ד"בתיקי פס-

 מגובה השטר 1.25% –בתיקי שטרות -

בכרטיס אשראי , בשיק, ניתן לשלם בקופה במזומן -

 או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון

ש ייפתח  "כאשר התובע היה פטור מאגרה בביהמ -

התיק באגרה דחויה בכפוף לצירוף החלטת הפטור  

בהתאם לתקנות  .)ש"י מזכירות ביהמ"החתומה ע

 (אגרות –פ "ההוצל

 

 



 ר"חייב המצוי בהליכי פש

בהתאם להנחיות   – ר"פשכאשר החייב מצוי בהליכי 

לא ניתן לפתוח כנגדו   –האגף המקצועי של הרשות 

ש המחוזי "פ אלא בכפוף לאישור ביהמ"תיק הוצל

 פינוי/משכון/מלבד תיקי משכנתא

 

 



 פתיחת תיק באמצעות יורשי הזוכה
 

ולזוכה  –ד "כאשר הזוכה נפטר לאחר מתן פסה-

יש צורך שכל היורשים יפתחו   –מספר יורשים 

 (.או ייפו את כוחו של אחד מהם)את התיק יחדיו 

על כל   –בכל תיק שבו יש מספר תובעים -

היורשים להירשם כזוכים ועל כן יש לציין את 

 .כוח מכולם יפוייכולם בבקשת הביצוע ולקבל 

הוא   –כאשר יורש אחד מבקש לפתוח את התיק  -

 .יכול לגבות רק את החלק היחסי שלו

 

 



 פתיחת תיק מסוג תביעה על סכום קצוב

חוזה או התחייבות מפורשים שיש  מכחתביעה -

 .עליה ראיה בכתב

חיוב לשלם סכום קצוב  מכחתביעה הבאה -

 (ארנונה, ח"מיון ביה. )שעילתו בהוראת חוק

 י החייב"חובה לצרף מסמך חתום ע-



 פתיחת תיק מסוג תביעה על סכום קצוב

ביום  ₪  75,000סכום התביעה אינה יעלה על -

 .הגשת התביעה

  75,000לא ניתן לפצל תביעה בסכום העולה על -

 ח"ש



 מועד פתיחת תיק מסוג תביעה על סכום קצוב

לא תוגש בקשה לביצוע תביעה  "  -( ג)1א81סעיף 

על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל אלא בתום  

שלושים ימים מיום שהתובע שלח לנתבע את 

 .."  ההתראה



 דגשים בתביעה על סכום קצוב

 

לא ניתן להגיש בקשה להטלת עיקולים בטרם  •

 .מסירת אזהרה בתיקים אלו

פרטי הנתבע המופיעים בבקשת הביצוע •

חייבים להיות תואמים לפרטי הנתבע בכתב 

 .התביעה

יש לפנות לבקש שאילתת   –חייב תושב חוץ •

 .יש לעתור להנחיות לגבי המסירה, איתור מען

 

 



 דגשים בתביעה על סכום קצוב

זוכה המבקש להגיש נגד חייב אחד מספר תביעות  •

תקנה  )יכול לעשות כן במסגרת בקשת ביצוע אחת 

 (.'ב28

לא ניתן לאשר פתיחת תיק   –כאשר הראיה היא שיק •

 (.כ השיק אבד"אא)תביעה על סכום קצוב 

₪  75,000לא ניתן לפצל תביעה על סכום העולה על •

גם מכתב ההתראה  (. ש"יש להגיש התביעה בביהמ)

 .₪ 75,000צריך להיות עד 

 לא ניתן להגיש תובענה נגד עזבון המנוח •



 דגשים בתביעה על סכום קצוב

האחת שטרית  –כאשר יש שתי עילות חוב •

-' לדוג, והשנייה עילה כספית מסוג תובענה

ניתן להגיש יחד כבקשה לתביעה   –חשבוניות  

 .על סכום קצוב

לא ניתן להגיש שיק למוטב בלבד כאשר שם  •

המזכירות שולחת . )הזוכה שונה משם המוטב

 (מכתב סירוב לפתיחת תיק

כאשר עילת התביעה הוגשה בשפה זרה יש  •

 (.ערבית נחשבת שפה רשמית)להגיש תרגום 



 טופס בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב



 בקשת ביצוע
 



 מסמכים שיש לצרף לבקשה לתביעה על סכום קצוב 

 

 כתב תביעה על סכום קצוב•

 טופס בקשה לביצוע תביעה •

העתק הראיה  , כל מסמך התומך בתביעה•

להתקשרות בכתב המעידה על ההתקשרות ועל 

זיקה של החייב לחוב ובלבד שהוא נושא את 

 .העתק הראיה בכתב -חתימת החייב

 ברור וקריא  על ההסכם להיות •

 



 מסמכים שיש לצרף לבקשה לתביעה על סכום קצוב  

 

 

אישור על משלוח התראה בדואר רשום והעתק  •

(  ימים 30יש לוודא שחלפו )ממכתב ההתראה 

 .46תיקון 

 כוח יפויי•

נדרשים לציין את , חיקוק מכחגופים הפועלים •

 (אגרת מיון –' לדוג)סעיף החוק 

 

 



 מכתב התראה

 

המבקש לבצע תביעה על  " - (1ב) 1א81סעיף 

, ימציא לנתבע, סכום קצוב לפי הוראות סעיף זה

בדבר   התראה, בדואר רשום עם אישור מסירה

כוונתו להגיש את התביעה כאמור לביצוע בהוצאה  

לא הצליח המבקש  ; (ההתראה –בסעיף זה )לפועל 

והיה  , להמציא לנתבע את ההתראה באופן האמור

יוכל עורך הדין , המבקש מיוצג על ידי עורך דין

 ".להמציא את ההתראה באמצעות מסירה אישית

 



 נוסח התראה



 מסמכים שאינם מהווים ראיה בכתב

 

 י החייב"חשבוניות שאינן חתומות ע-

 פירוט כרטיס חיוב-

 עסקה שבוצעה באינטרנט-

 אסמכתא לעסקה טלפונית-

 התכתבות במייל-

 

 



 כללי חישוב  

 

שטר היא /ברירת המחדל בבקשה לביצוע תובענה•

עד לחלוף ימי ההתנגדות ( 12כלל )ריבית משפטית 

י  "ובתום ימי ההתנגדות הריבית משתנה אוטומטית ע

 .3המערכת לריבית פיגורים לפי כלל חישוב 

חיקוק לריבית שונה /במידה ובין הזוכה לחייב יש הסכם•

 .י הכלל המתאים"מברירת המחדל יש לפתוח עפ

 אין הגבלה על מספר קרנות חוב בתיק אחד•

 



 קרן חוב

 

על הזוכה לשערך את סכום החוב נכון ליום  •

 פתיחת התיק

ירשם כמועד  פרעוןתאריך /תאריך חישוב הקרן•

 .הגשת הבקשה לביצוע

ח החוב "יש להזין בבקשת הביצוע תשלומים ע•

 ולשערך

 



 מסמכים שיש לצרף לבקשה לביצוע תיק שטרות  

 

 טופס בקשה לביצוע1.

י "מוחזר לאחר החתמתו ע)שטר מקורי /שיק2.

 (המזכירות

 .צידיוצילום השיק משני 3.

 כח יפויי4.

 



 בקשת ביצוע
 



  דגשים בתיקים מסוג שטרות  

פרטי החייב המופיעים בבקשת הביצוע חייבים  1.

 .להיות זהים לאלו המופיעים בשיק

אפשרית  –בקשה לביצוע שטר שאינו ישראלי 2.

 .כאשר החייב נושא מספר זיהוי ישראלי

כוחו יפה רק  " למוטב בלבד"שיק שעליו ציון 3.

אינו יכול לטעון ' צד ג)בין הצדדים הישירים לו 

רק המוטב יכול  (. להסבה או להמחאת זכות

 .להיות הזוכה

יש להציג  –במקרה של הגשת כתב ערבות 4.

 (אוואלערבות )זיקה בין הערבות לשיק לחייב 

 



 דגשים בתיקים מסוג שטרות  
 

חלה התיישנות   –לפקודת השטרות  96י סעיף "עפ. 5

חרף  ) הפרעוןשנים מתאריך  7על השיקים אם חלפו 

 (.המזכירות אינה יכולה לסרב לפתוח-זאת 

י  "לא ניתן לפתוח תיק כאשר השיק אינו חתום ע. 6

 .החייב

  פרעונולא ניתן לפתוח תיק כאשר טרם הגיע מועד . 7

 .של השיק

יכול הזוכה   – פרעוןכאשר לא נרשם מועד . 8

 .להשלימו

 



 דגשים בתיקים מסוג שטרות  
 

 .שטרות 99ניתן לפתוח עד מקסימום . 9

כאשר קיימת חתימה אחת על השיק עליו  . 10

יפתח התיק כנגד זה   –רשומים שני בעלי חשבון 

 .שחתום על השיק

בבנק לפני הגשתו לביצוע  לפרעוןכל שיק יוצג . 11

 (למעט שיק של חייב מוגבל בנק ישראל. )פ"בהוצל

 .יש לצרף אישור מהבנק על ההגבלה

זוכה המבקש להגיש מספר שטרות  -'א 28תקנה . 12

 .יגישם במסגרת תיק אחד –נגד אותו חייב 

 

 

 



 דגשים בתיקים מסוג שטרות  

 

כאשר יש חוסר התאמה בין המילים לסכום  . 13

(  4)8סעיף )יש לפתוח התיק לפי המילים  –בספרות 

 (.לפקודת השטרות

 .נחשבת כחילול –החזרה טכנית של שטר . 14

 

 

 



 !תודה על ההקשבה


