
המען (ציין רחוב, מס' הבית, הישוב, המיקוד) משלח ידמספר זהותשם פרטישם משפחה

הנחיות למילוי הבקשה והתצהיר
הבקשה והתצהיר יוגשו לפי תקנה 29א לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979, 

ויצורפו אליהם כל המסמכים שיש לצרפם כאמור שם.
כל הפרטים בבקשה יהיו מאומתים בתצהיר כדין.

הבקשה והתצהיר (למעט נספחיו) יוגשו בהעתקים כמספר הזוכים בתיקים ועוד שני 
העתקים ללשכת ההוצאה לפועל (העתק למנהל לשכת ההוצאה לפועל והעתק לממונה).

לשני העתקי ההוצאה לפועל יצורפו העתקי המסמכים המצויינים בתצהיר.
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מס' תיק איחוד

בקשה לאיחוד תיקים
(טופס 7 לפי תקנה 29א לתקנות ההוצאה לפועל)

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:

2.   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:

* הבקשה חייבת להחתם בפני אדם שהוסמך לאשר תצהירים (על-פי סעיף 15 לפקודת הראיות - נוסח חדש) התשל"א - 1971

150x10008/46470 טופס 568 (מהדורה שלישית)

אהיה  וכי  האמת  את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר 
אני  כן,  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה 
מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שמסרתי בבקשה זו הם 

אמת.

תאריך                                 חותמת המאשר                          חתימת המאשר

בלשכת ההוצאה לפועל 

ב

מס' 
מס' תיקסודר

בלשכת ההוצאה 
שם בא כח הזוכה ומענושם הזוכה ומענולפועל

סכום* 
הערותיתרת החוב
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סך כל החוב בתיקים* בטור זה תמולא יתרת החוב לרבות הוצאות שכר טרחת עו"ד ורבית

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.  

3.   רצ"ב נסח רישום ממשרד הפנים של שמי המלא בעברית ובלועזית וכן מס' דרכוני.
4.   מצ"ב נספח "תצהיר" (טופס 569) על מצורפיו (כנדרש בתקנה 29א לתקנות הוצאה לפועל)

5.   מצ"ב אישור על תשלום 5% מיתרת החובות בתיקים התלויים ועומדים נגדי (כנדרש לפי סעיף 74 ו' (2) לחוק ההוצאה לפועל).

1.   אני

אני הח"מ*
                               שם מלא                מס' זהות               תואר                         המען

מאשר/ת בזאת כי                                                        חתם/ה היום בפני על הבקשה דלעיל לאחר 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

לא יעשה/תעשה כן.

תאריך                          חתימת המצהיר/ה

שם החייב/ת


