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 (ראשונה)מהדורה  123ט' 

 _______________ מס' תיק                          ב ___________________ שלוםבבית המשפט ה

                

 בקשת נושה למתן צו לפתיחת הליכים

 הנושה:

 פקס טלפון רחוב דיןעורך ה ובא כוחע"י  

     
 

 נגד               
 היחיד:

מקום מגוריו של  מס' תעודת זהות ומשפחהשם 
 היחיד

מקום נכסיו  מקום עסקיו
 העיקרי

     
 

 

טה _____________ תעודת זהות _____________ מען _______________, אני החתום מ

 מבקשה בזה את בית משפט ליתן צו פתיחת הליכים כנגד היחיד האמור לעיל.

 הנימוקים לבקשה:
 ₪.היחיד חב לי סכום של _____________  .1

 היחיד חדל פירעון: .2

החוק( -)להלן 2018-לחוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 110התקיימה אחת מהחזקות לפי סעיף  .א

 כדלהלן:

       ( שהומצא ליחיד ביום __________. שלא נתןלפי פסק דין )בית הדין לעבודה 

        בית הדין לעבודה שהומצא ליחיד ביום __________. שנתןלפי פסק דין 

        ביום __________,  1967 -לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז 7לפי אזהרה שהומצאה ליחיד לפי סעיף

 לתשלום חובו עד יום ___________.

         גביה( ביום ________, לתשלום לפקודת המיסים  4לפי דרישת תשלום שהומצאה ליחיד לפי סעיף(

 חובו.

        ( לחוק ביום _____________.1)א() 110לפי דרישת תשלום שנמסרה ליחיד לפי סעיף 

 ביחיד חדל פירעון שלא על דרך החזקות: )נא לפרט( ____________ .ב

קשה בתנאי כיצד עומדת הבמועד פירעון החוב הוא: ______________. אם טרם חלף מועד הפירעון, פרט  .3

 לחוק: _____________ )ב(109סעיף 

 )ב( לחוק:__________110פירוט הליכי גבייה שננקטו, ומדוע אין בהם כדי להביא לגביית החוב, לפי סעיף  .4

 אסמכתאות:

 לטופס זה. 2מצורפות אסמכתאות להוכחת חדלות פירעון היחיד, כאמור בסעיף 

 8( לחוק, יש לצרף גם את דרישת החוב עצמה ערוכה לפי טופס 1אם נמסרה ליחיד דרישת תשלום לפי סעיף )א()

לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי )סדרי דין בבקשות לצו לפתיחת הליכים וניהול הליכי חדלות פירעון ושיקום 

 , ואת תגובת היחיד לדרישת החוב, אם ניתנה.2019-כלכלי(, התשע"ט

                                                                                                    ________________ 
  )שם וחתימה(                                                                                                           

 
 (79)תקנה  -9טופס 

 2019-תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט
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 (ראשונה)מהדורה  123ט' 

 

 תצהיר

 

אני החתום מטה ____________ מספר תעודת זהות _____________ מהצהיר/ה בזה כי כל העובדות 

 שציינתי בבקשתי לעיל הן אמת.

 

 

                                                                                                         ____________________ 
 ()שם וחתימת המצהיר                                                                                                                 

 
   

     

אני החתום מטה ________________, עורך דין מאשר/ת בזה כי ביום ___________הופיע במשרדי  

ברחוב ________________ מר ___________________, שזיהה עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה 

לא יעשה כן ר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת כי אם המוכ_________________

     יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.

 

                                                                                                         ____________________ 
 )שם( , עורך דין                                                                                                                        


