מדינת ישראל
רשות האכיפה והגבייה
לשכת ההוצאה לפועל
ב _____________
תאריך הבקשה
חודש
שנה

-

תיק הוצאה לפועל
סכעכגזע
-

הדבק כאן את המדבקה של
מסלול הטיפול בבקשה

-

מס חייב

(לשימוש המזכירות)

ת
יום

הודעה לב"כ הזוכה בדבר המצאת אזהרה לחייב
האזהרה אשר נשלחה לחייב עם פתיחת התיק חזרה מהדואר תוך ציון :
לא נדרש (אין צורך בשינוי כתובת )
חייב לא ידוע
החייב עזב
מען שגוי
על מנת לחסוך זמן נוסף עד להפקת אזהרה ושאר הוצאות  ,מוחזר אליך אישור המסירה.
במידה והינך מעוניין  ,תוכל להשתמש באזהרה המצורפת ול מציאה בשנית לכתובת החדשה .
האזהרה תבוצע על -ידך או מי מטעמך (מאתר/שליח) .לאחר ביצוע  ,יידרש המוסר לחתום בפני עו "ד על הצהרה להלן .
באם המסירה בוצעה בכתובת השונה מזו המצוינת בתיק ההוצל "פ ,עליך האחריות לדאוג לשינוי כתובת להמשך פעולות מבצעיות כנגד החייב .
הוצאות איתו ר ומסירה תאושרנה באם יצורפו לטופס זה בקשה למוציא /ה לפועל וקבלה עבור ההוצאה המבוקשת .

תצהיר מוסר
אני הח"מ _____________ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,אם לא אעשה כן ,מצהיר
בזאת בכתב כדלקמן:
.1אני מבצע מסירות כתבי בי"ד עבור משרד עו"ד ____________.
.2הנני נותן תצהירי זה בתמיכה לאישור מסירה אשר בוצע על ידי ל  ____________________ -וזאת בתיק הוצל"פ מספר
_____________.
.3מקום ביצוע  ___________________ :בתאריך ___/_____/____:וזאת לאחר שאומתו פרטי החייב ו/או המקבל את עובדת מגוריו
בכתובת האמורה.
סירב לקבל
בן משפחה ששמו ___________
לחייב
.4המסירה נמסרה (מחק את המיותר):
הודבק על הדלת אחרי  3ביקורים בתאריכים.___/__/___ ,___/___/___,___/___/__ :
.5אישור המסירה מצורף לתצהירי זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
.6הנני להזהיר כי זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
______________
חתימת המצהיר
אני הח"מ ___________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום__ ___/___/הופיע בפני __________ במשרדי ברחוב ____________
ביישוב ___________ ,שזיהה עצמו ע"י ת.ז .מספר ______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליו.
מספר רישיון ___________________

חותמת וחתימת העו"ד _ ________________________

לכבוד לשכת ההוצאה לפועל ב____________
[ ]107עדכון פרטי החייב

[ ]101הגדלת חוב

(כתובת החייב כפי שמצויין בהצהרת השליח )

סכום ההגדלה:
נכון לתאריך:
קרן חוב מספר :

לפי כלל קרן מספר:

קוד סיבה:
} { .8מסירה אישית – נומרטור האזהרה:
 } { .9איתור כתובת
} {.10איתור ומסירה
רצ"ב קבלה
אינני מעוניין בהגדלת קרן בגין הפצה זו

שם משפחה :
רחוב:
ישוב:

שם פרטי:
מיקוד:

רצ"ב אישורי במסירה המקורי

חתימה וחותמת ב"כ הזוכה___________________ :

