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  דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .ב

 

 לשלוח התראה לחייביש : טרם פתיחת התיק . 

o  לחייב הכולל הודעה על  ממועד המצאת מכתב התראהימים  30 לאחר שחלפורק ביצוע ללהגיש בקשה ניתן
 הכוונה לפתוח תיק. 

o  רשותאינטרנט של הניתן להוריד את הנוסח מאתר ה .נוסח המופיע בתקנותבלהיות ההתראה על מכתב 
 בכל לשכה. ואו לקבל)טפסים( 

o  ההתראה יש להמציא בדואר רשום עם אישור מסירה, או בהמצאה אישית )אם הזוכה מיוצג(.את מכתב 

 ?הזוכה עצמו או עו"ד המייצג אותו רשאים לפתוח את התיק. מי יכול לפתוח תיק 

 :בכפוף לטבלת אגרות והוצאות  פתיחת התיק כרוכה בתשלום אגרה  אופן תשלום אגרת פתיחת תיק( 

 התשלום במזומן או באמצעות (. www.eca.gov.ilהמפורסמת באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגביה 

 ת ההוצאה לפועל. עו"ד רשאי לשלם גם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון.קופכרטיס אשראי ב

 :11ס כולל חתימה בסעיף הקפד למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופ אופן מילוי הטופס. 

  למלא סוג זיהוי מתוך הרשימה להלן יש  :3-ו 1פים סעיהנחיה למילוי: 

 סוג זיהוי:
 רשויות מקומיות -  14 אגודת שיתופיות -  6 תעודת זיהוי -  1

 שירותי בריאות  -  20 עמותות -  8 דרכון -  2
  חסרי ישות -  33 משרדי ממשלה -  13 חברות -  3

 

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

 

 לטופס זה ולצורך זה 4סעיף במסגרת יתן לפרט את עילת התביעה ופרטיה נ  - טופס פתיחת תיק 

 .כתב התביעההדבר כאילו הוגש  ייחשב 

 זיקה של מאת החייב שמעידה על החוב ועל לצרף ראיה  יש – העתק ראייה בכתב מכח חוזה או התחייבות

 את חתימת החייב., על הראייה לכלול החייב לחוב

  אישור מסירה דואר רשום+  לחייב+אישור על משלוח א( 19)ע"פ נוסח טופס העתק מכתב התראה לחייב  /

 תצהיר מוסר. כאשר נמסר במסירה אישית

 .העתק תשובת הנתבע אם השיב למכתב ההתראה 

 פרו.ייפוי כוח, אלא אם קיים ייפוי כח מופקד ואז יש לציין מס עו"ד יש לצרף ע"יכאשר הזוכה מיוצג  - פוי כחיי  

 צילום שיק/ צילום כרטיס אשראי/ אישור הבנק על ניהול חשבון( אסמכתא עבור אישור חשבון בנק לזיכוי(    

                                                                                                                                                    או הפנייה לאסמכתא המופקדת בלשכה.

 "רק כאשר התיק נפתח ע"י מספר זוכים. למילוי  – טופס הצהרה "פתיחת תיק על ידי מספר זוכים 

 אופן העברת תשלום וכי כל פעולה של אחד הזוכים מחייבת את הזוכים האחרים(.לעניין )הטופס מפורסם באתר הרשות 
 

 מה הלאה? .ד

 

  בדואר רשום על פתיחת התיק ושובר )הודעה(  אזהרהתשלח לחייב  זוכה שאינו מיוצגע"י לאחר פתיחת התיק

 לתשלום.

  ,הגשת התנגדות /יום לצורך הסדרת החוב 30לחייב יש פרק זמן של ממועד מסירת האזהרה  . 

  באתר הרשות "מדריך לזוכה" פרק זמן המפורט, ניתן לנקוט בהליכים לגביית החוב כמפורטלאחר. 

 בנושא מסירת האזהרה ובנוסף כדי לצפות במידע עדכני ובהחלטות  "אזור האישי" באינטרנטתוכל להתעדכן ב

 זכירות הוצאה לפועל לשם קבלת סיסמה.נא פנה למהרשם בתיק ההוצאה לפועל שלך. 

 .מיועד לנשים וגברים הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הוא

 הסבר מהות הבקשה .א

 

 .  תוגש באמצעות טופס זה סכום קצוב תביעה על

 75,000עד  - סכום התביעה ₪. 

  מכוח חיוב לשלם סכום  אוהתביעה צריכה להיות מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליהם ראיה בכתב 

 כסף קצוב שעילתו בדין.

  כתב תביעה בנפרד לבקשת הביצוע לצרף אוניתן להגיש את כתב התביעה באמצעות טופס זה. 

 ביצוע תביעה על סכום קצוב - 203טופס  :דף הסבר
 1967 -לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז  1א81לפי סעיף   
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 לתיק שמספרו כן,]  [     לא? ]  [ לתיק הוצל"פ קייםים קשר האם קי  ___________________________  
 _____ר]  [ חייב צד ג'    ]  [ אותו פס"ד  ]  [ אח   _____בתיק ערב, נא ציין אחוז הערבות  -]  [ חייב סוג קשר:

  האם ברצונך לפתוח את התיק?    ]  [  כן    ]  [   לא  –אם החייב הוכרז כ"חייב מוגבל באמצעים" בהוצל"פ 

 המסלול באתר הרשות ( ]  [  כן    ]  [   לאאם אתה מעוניין לפתוח את התיק במסלול מקוצר? ) פרטים על ה 
  

 

 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  ]  [   :חשבון' מס עבור האסמכת"ב מצ
 )סמן אחד מהמסמכים המצורפים(                    __________ה: מספר אסמכת -בלשכה  ה]  [ הופקדה אסמכת

 

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

                                                                         קטין             ערב                                                        חייב                      סמן המתאים:      

 :זיהוימספר  :שם פרטי

 

 

         ס"ב
         

 e-mailדואר אלקטרוני   

 :שם משפחה                                                                                                                                                                 ______________@___________

 : טלפון

 :פון

         
0          

     :כתובת  
  _____          ___________________ _____________           _______  

                                                                                                    ם                    מיקו                             עיר                               רחוב + מספר בית     
 *כאשר סוג הזיהוי הינו דרכון יש לציין: שם מדינה )הוצאת הדרכון(:_____________ תאריך לידה:___________

 שם פרטי + שם משפחה באותיות לועזיות:_________________________ שם אב:_________________
 .(70ישראלי לפי מספר דרכון" )טופס ולצרף נספח הצהרה "טופס פתיחת תיק לחייב שאינו 

 

 בקשההפרטי  
 _______________________________________________________________________   מהות התביעה:

 ________________________________________________: (בקשה)נכון למועד הגשת כתב ה סכום התביעה
 __________________________________________ :שונה מסכום המופיע בהתראה אנא הסברככל שסכום התביעה 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

: ביום ___/____/___, נמסרה ההתראה הנדרשת בטרם הגשת תביעה על סכום קצוב בהתאם מכתב התראה
 א לחוק ההוצאה לפועל אל החייב. למרות ההתראה, הנתבע/ת לא שילם/ה את החוב. 81לסעיף 

 הדואר()אם המסירה בוצעה שלא באמצעות , אישור המסירה ותצהיר מוסר מצ"ב כנספח העתק מכתב ההתראה[  ] 
 
 

 בלשכת ההוצאה לפועל:ה מוגשת בקש

 
תאריך 
 בקשה:

        

        
  יום חודש שנה

 )לשימוש המשרד(מספר תיק: 
          

          

          
           

 ___________________ )בחר מהטבלה בדף ההנחיות( *סוג זיהוי                  זוכה( )התובע/ המבקש פרטי  
                        מספר זיהוי:                                                                                                                                                                                :שם פרטי

  ס"ב  
     

         

   

 e-mailדואר אלקטרוני   

______________@ ______________ 

                                                                                                                                                                   מעוניין לקבל הודעות/החלטות במייל ]  [   
                                                                                                               שם משפחה:

 : טלפון

         
0           

     :כתובת
  ______________           ____________          ___________________ 

                                                                                                    יקודמ           עיר                                              רחוב + מספר בית          
       

 פרטי בא כוח:

 מספר רישיון: שם משפחה: שם פרטי:

 למשרד ב"כ הזוכה ____________ לב"כ הזוכה בלבד                :האישיהרשאה לטיפול בתיק וצפייה באזור 

1 

2 

3 

4 

  בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב

 (1967-לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז 1א81)לפי סעיף 
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 פירוט סכום התביעה וכלל חישוב  

)ריבית משפטית לפי חוק פסיקת  12כלל בכלל החישוב הוא  ברירת המחדל קצוב סכום על תביעה בתיקי לידיעתך:
בחלוף המועד האחרון להגשת ההתנגדות החוב יתנהל בריבית פיגורים, דהיינו  .(1961 -"אהתשכריבית והצמדה, 

  . (1961 -"אהתשכ, והצמדה ריבית פסיקת לחוק)ב( 5 סעיף לפי פיגורים ריבית)  3 כלל
 12כלל  – כאשר חישוב הפרשי ההצמדה והריבית החלים על החוב הם לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה .א

 את הטבלה הבאה: רקיש למלא כמוסבר לעיל,  

 שיוך לחייב כלל חישוב מתאריך סכום סוג קרן

 החייבים ] [ כל 12   קרן חוב
 ] [ חייב מס'__

 ] [ כל החייבים 12   קרן חוב
 _] [ חייב מס'_

 ] [ כל החייבים 12   הוצאות מסירה
 ] [ חייב מס'__

ממנו  תאריך סכום סוג קרן
יחושבו 
הפרשי 

ההצמדה או 
  *הריבית

כלל 
 חישוב

 צמוד למדד
בחר 

 המתאים:
)בחר רק 

כאשר חישוב 
הקרן מוצמד 

 למדד(*

 סוג ריבית
את  בחר

 :המתאים

האם  
טבלה 
 מדורגת

תוספת/ 
הפחתה 
קבועה 
  מהטבלה

מדי רבעון / 
 חודשים*

 בחר את המתאים:

 שיוך
 לחייב

 
 ריבית%

 קבוע

 
מספר 
 טבלה

 
 רבעון  

 
 חודשים

 קרן 
 חוב

   

]  [ מדד 
                                                                      מחיהיוקר 

מדד        ]  [
 תוספת יוקר

]  [ תשומת 
 בניה

    

       כל ___     

 חודשים 
 [ כל החייבים  ] 

 __ [ חייב מס'  ] 

 קרן 
 חוב

   

]  [ מדד 
                                                                      מחיהיוקר 

]  [ מדד       

 תוספת יוקר

]  [ תשומת 
 בניה

    

 כל ___    

 חודשים 
 [ כל החייבים  ] 

 __ [ חייב מס'  ] 

הוצאות 
 מסירה

  12 
 

    
  כל___   

 חודשים 
 [ כל החייבים  ] 

 __ [ חייב מס'  ] 

 לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה,  אינםכאשר חישוב הפרשי ההצמדה והריבית החלים על החוב  .ב
 יש למלא את הטבלה הבאה:

 

 *יש למלא רק אם נבחר מספר טבלה. 

( לחוק ההוצאה לפועל וברירת המחדל 2)3א.81ככלל, מועד הפירעון הנו מועד הגשת הבקשה לביצוע בהתאם לסעיף  .ג
 היא טבלה א' לעיל. אם נבחרה טבלה ב' וצוין תאריך אחר ממנו מחושבים הפרשי ההצמדה או הריבית, יש לציין ולפרט

 ___________________________________ את המקור החוקי או ההסכמי לכך:             

5 
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 )למילוי על ידי עו"ד בלבד( תשלום האגרה  לחיובפרטי חשבון   

 מספר חשבון לחיוב: 

  

               
               

 בנק             סניף                        חשבון   

 

 
 

  )מסמכים שחובה לצרף לטופס לצורך פתיחת התיק(  צרופות  

 תצהיר מוסר דואר רשום/ מסירה אישית+ אישור מסירה  אישור על משלוח התראה לחייב +. 

 העתק תשובת הנתבע אם השיב למכתב ההתראה. 

  התביעה.כתב 

 דין יש לצרף ייפוי כוח, אלא אם קיים ייפוי כח מופקד -כאשר הזוכה מיוצג על ידי עורך - ייפוי כוח

 __.____שמספרו___

 צילום שיק/ צילום כרטיס אשראי/ אישור הבנק על ניהול חשבון( אסמכתא עבור אישור חשבון בנק לזיכוי(  

 או הפנייה לאסמכתא המופקדת בלשכה.

 

 

 

 

 

 

 זוכה תאגיד בנקאי

 תביעה בגין הלוואה:  יש למלא רק כאשר המבקש )הזוכה( הוא תאגיד בנקאי:    

 האם ההלוואה מובטחת במשכנתא על דירת מגורים?  ]  [ כן    ]  [ לא    

 * לידיעתך: אם התביעה היא בגין הלוואה המובטחת במשכנתא על דירת מגורים החוב יתנהל לפי צו הריבית  

        .217טבלה מס'  -, ויש למלא במספר הטבלה1970 –)קביעת שיעור הריבית המקסימלי(, התש"ל    

לרבות תאגיד עזר  1981-"בבקשה לביצוע שהזוכה הוא תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

יש לצרף העתק מהסכם ההלוואה ולהפנות לסעיפים   450שהוא חברת כרטיסי אשראי וחלות הוראות נב"ת 

 _______________ הקובעים את נוסחת ריבית הפיגורים הרלוונטית ואת מנגנון ההצמדה. הסעיפים הם:

 

 / אגרה דחויה מאגרת פתיחת תיק נתוני זכאות לפטור 

 )מצורפת בקשה מנומקת( בקשה לדחיית תשלום אגרה          פטור מאגרה עפ"י דין        

 אופן תשלום אגרת פתיחת תיק   

 )לעו"ד בלבד(  הוראה לחיוב חשבון]  [                   ]  [   מזומן )שובר(     ]  [   כרטיס אשראי 

8 

9 

10 

7 

6 
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 )יש למלא בהתאם לסוג הראיה התומכת בתובענה( פרטים בדבר התביעה  

 )א(( 1ד109)תקנה חיקוק / חוזה  .1
 סמן את המתאים:

 ציין את שם החוק והסעיף הרלבנטי:   _________________________________[ תביעה ע"ס חיקוק:  ]  
 רלבנטיים(:אנא צטט מהחוק את הסעיפים הבאים )ככל שהם        

 ______________________________________________הסעיף בחוק שמכוחו נוצר החיוב :
        ________________________________________        :הסעיף שבו מצוינים הסכומים לחיוב

 ___________________________________     הסעיף שבו נקבעו  מנגנוני הריבית או ההצמדה:  
 .כנספח אהחוזה מצורף [ תביעה מכח חוזה:    ] 

 'העמוד בו מפורטת עילת התביעה הוא עמ .___________ 
 ציטוט:______________________________________     

 .______________________ קרנות החוב  מפורטות בחוזה בעמ'/סעיף 

  אין חובה למלא אם הריבית היא לפי חוק פסיקת ריבית  _________מפורטת בחוזה בעמ'/סעיףהריבית(
 (1968 -והצמדה התשכ"ח

  :פירוט ההוצאות שאפשר לחייב לפי החוזה 
 _____________________________________עמ'/סעיף______________                        
 _____________________________עמ'/סעיף______________________                        

  אם החוזה כולל מספר רב של עמודים ניתן לצרף את העמודים הרלבנטיים בהם מופיעות עילות
 התביעה, לרבות העמ' בו מפורטות קרנות החוב והעמ' נושא את חתימת החייב. מצ"ב עמודים:

._____________ 
 )ב((1ד109)תקנה תביעה מכוח התחייבות / הרשאה כספית  - עסקת מכר מרחוק .2

  .מצורפת ראיה שנעשתה נחתמה בידי הנתבע המעידה באופן מפורש, על קיומה של עסקת המכר
 .____ כנספח

  וממנו עולה כי הנתבע התחייב בתשלום העסקה באמצעות כרטיס אשראי דף חשבון מצ"ב כנספח א
 :שני תשלומים לפחות על חשבון העסקה בתאריכיםאו הוראה לחיוב חשבון. התקבלו מהנתבע 

 [התשלומים מובלטים/מסומנים/מודגשים על דף החשבון___. ]________, __________

 .כל ראיה אחרת התומכת בעילת התביעה 
 תצהיר

הח"מ__________ ת.ז____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה אני 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן אני מצהיר בזה:

 אני משמש כ________)פרט את תפקידך(אצל_________)להלן: "התובע"( (1)
 הנתבע ___________ ת.ז__________ התקשר עם התובע בעסקת מכר מרחוק.  (2)
 יש לפרט כל העובדות הנוגעות לעסקה לרבות:  (3)

 מהו הנכס או השירות שסופק:     
                                ______________________________________________________________ 

 מהו המועד שבו סופק הנכס/ ניתן השירות/ נערכה העסקה:    
        ______________________________________________________________ 

 ______________________בעסקה תנאי התשלום (4)
 מספר טלפון/ כתובת דואר האלקטרוני שבאמצעותם בוצעה העסקה_______________ (5)
ארבע ספרות האחרונות של מספר כרטיס האשראי שנמסר או פרטי חשבון הבנק שנמסר בהוראה  (6)

 לחיוב החשבון______________
 _____________________________________ :התשלומים ששילם החייב ומועדם (7)
אני  מצהיר כי דף החשבון שצורף כנספח  לבקשת הביצוע הוא רשומה מוסדית קבילה לפי סעיף  (8)

 . 1971 –לפקודת הראיות, התשל"א  36
 אני מאשר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ולראיה באתי על החתום:  (9)

______________      ______________      
                                                                                 

 חתימה                                                  תאריך
 אישור

הזדהה בפני על ידי ת.ז. ולאחר  , אשר__________, _________הופיע בפני, עו"ד ________הריני מאשר כי ביום 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר הנ"ל את נכונות 

 :הצהרתו דלעיל, וחתם עליה בפני
                                                      _______________ 

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


                                                                                   

 7מתוך  6עמוד   
 01/2020( 203ה )1מס' טופס 

 
 www.eca.gov.il  :אתר האינטרנט 073-2055000 / *35592מוקד שירות טלפוני 

 
 

 עו"ד                                                                       
 
 
 

                                                            
 )ג((.1ד109תביעה מכוח ראיה קולית )תקנה  -עסקת מכר מרחוק .3

                                          
 תצהיר                                            

אני הח"מ__________ ת.ז____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן אני מצהיר בזה: צפוי

 ) להלן: "התובע"(.__________  אצל )פרט את תפקידך(___________ אני משמש כ (1)
ההתקשרות הנתבע ____________ ת.ז___________ התקשר עם התובע בעסקת מכר.  (2)

 ____________ תועדה בשיחה שהוקלטה ביום

יש לפרט פרטים הקשורים בעסקה כגון: מהו הנכס או השירות שסופק וכן המועד בו סופק הנכס או  (3)
 המועד בו ניתן השירות או המועד בו נערכה העסקה:

_________________________________________ 
 הנני מצהיר ומאשר כי:  (4)

 .השיחה הוקלטה באמצעות מכשיר הקלטה תקין 

  .בהקלטה נשמע החייב מביע הסכמתו לביצוע העסקה ותנאיה 

 .לא נעשה כל שינוי בהקלטה 
 הקלטה מלאה של השיחה ניתנת להמצאה לפי דרישה.  (5)
 לראיה באתי על החתום: אני מאשר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ו (6)

 
     -------------                                                                                 ------------ 

 תימהח  תאריך                                                                                             
 

      
    אישור                                                   

הריני מאשר כי ביום__________ הופיע בפני ,עו"ד __________אשר הזדהה ע"י ת.ז ולאחר שהזהרתיו כי 
עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר הנ"ל את נכונות הצהרתו 

 וחתם עליה בפני:דלעיל, 
 
                                                          _______________ 

 עו"ד                                                                       
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 הצהרה והתחייבות  

 פרטי את בדקתי כי בזה מאשר הזוכה כוחבא /הזוכה____ ___________________מטהם החתו אני .1

 החייבים בין בחנההב מוגשת זאת ביצוע בקשת וכי ,והערבים נתבעים/החייביםה פרטי ואת החייבהנתבע/

 .והערבים

ככל שהתווספו לסכום הנתבע במסגרת התובענה הוצאות גביה או משלוח התראה שקדמו להגשת התביעה,  .2
 אני מצהיר כי ניתן היה לגבות הוצאות אלו מכח הדין או מכח הסכם.

ימים מיום קבלת שבעה וזאת בתוך  אני מתחייב לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל בגין כל תשלום שישלם החייב .3

 .ב לחוק19א)ב( ו19או לפי סעיף  התקבול 

שמור את המסמכים והנספחים עליהם נסמכת הבקשה לפחות למשך התקופה הנקובה בפרט ל מתחייב אני .4

 1986-( בתוספת לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו6)ב()2

נאי ההתקשרות מול הלקוח וכי כי לא בוצעו שינויים בת מלא, הנני מצהירחוזה ההוע לא צורף אם לבקשה לביצ .5

 עפ"י דרישה. ואוכל להציגוהמלא מצוי בידי  חוזהה
    ______________                 ________________                  _______________ 

 ותמת ב"כ           תאריך                                      שם מלא                                חתימת הזוכה או ח          

 

 

 

 יש למלא כאשר התביעה מוגשת גם כנגד ערבים: 

"חוק -)להלן 1967-)א( לחוק הערבות, התשכ"ז27ההוצאה לפועל שהתקיימו ההוראות לפי סעיף ] [ מצ"ב אישור רשם  
 הערבות"(.

 (:2)2ד109] [ מצ"ב תצהיר הזוכה בהתאם לתקנה 

 
 תצהיר

 

אני הח"מ__________ ת.ז____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 
 אעשה כן אני מצהיר בזה:צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 "(התובעאני משמש כ_______ )פרט את תפקידך( אצל ___________ )להלן: " (1)

 )יש למלא את הסעיף המתאים( (2)
)א( 27] [ התובע אינו נדרש לצרף אישור רשם ההוצאה לפועל שהתקיימו ההוראות לפי סעיף 

 מאחר ש:  1967-לחוק הערבות, התשכ"ז
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 לחוק הערבות מאחר ש: 19] [ הערב אינו ערב מוגן כהגדרתו בסעיף       

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 אני מאשר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ולראיה באתי על החתום: (3)

 
 
  

  _______________     _________________ 
 חתימה                   תאריך                  

 אישור                                                                                   
 

_______________,  הופיע בפני, עו"ד _______________ הריני מאשר כי ביום 
אשר הזדהה בפני על ידי ת.ז. ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי _______________

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר הנ"ל את נכונות הצהרתו דלעיל, וחתם עליה בפני.
 

                                                          _____________ 
 עו"ד                                               
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