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משרד המשפטי
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

פח'  /פר"ק:
)מספר התיק אצל הכונס הרשמי  /מספר התיק בבית המשפט(

טופס תביעת חוב להגשה בהליך פירוק חברה
בעניין החברה ______________________מספר ח.פ ____________.בפירוק.
ובעניין _________________________________ )הנושה(
לפי צו בית המשפט המחוזי ב_____________ מיום _______________________)מועד צו הפירוק(
פרטי התובע:
סוג הנושה :פרטי /עובדים /תאגיד /קופת גמל /בנק /רשויות מדינה /רשויות מקומיות*.
מעמד החוב :רגיל /מובטח /דין קדימה /משולב )רגיל  +דין קדימה(*.
שם הנושה __________________________ מספר תעודת זהות /מספר חברה__________________
מען ___________________________________:כתובת דואר אלקטרוני_____________________)במידה ויש(
פרטי חשבון הבנק של הנושה:
מספר בנק

פרטי מייצג

מספר סניף

שם בנק

מספר חשבון

שם הסניף

1

שם עו"ד

מספר רשיון

כתובת עו"ד

טלפון

דוא"ל

פרטי התביעה:
אני הח"מ _______________ מספר זהות /מספר חברה_____________ מצהיר בזה כי בתאריך צו הפירוק דהיינו ביום
____________ החברה הנ"ל הייתה והיא עודנה חייבת לי סך של _______________ שקלים.
)במילים_______________________________________________________________________(
בעד

)פרט את מהות החוב(

כן אני מצהיר כי לפי מיטב ידיעתי לא קיבלתי אני ולא קיבל כל אדם אחר עבורי את סכום תביעתי הנ"ל ,במלואו או בחלקו ,וכי אין
לי כל בטוחה מאיזה סוג שהוא להבטחת סילוק תביעתי ,או חלק ממנה ,למעט:
פרט את מהות סכומים ששולמו/ישולמו ע"ח החוב ו/או בטוחות שבידך(

במידה והינך נושה מובטח ,נא ציין את פרטי הערובה שבידך ,תאריך נתינתה ושוויה לפי שומה

תאריך

חתימה

*מחק את המיותר
1באם הנושה מיוצג על ידי עו"ד יש למלא חלק זה
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בקשה להארכת מועד :
אבקש להאריך את המועד להגשת תביעת החוב מהנימוקים הבאים:
פרט את הנימוקים לאיחור בהגשת הוכחת החוב

חתימה

תאריך

תצהיר
אני הח"מ _____________ מס' ת"ז _________________ ,מצהיר בזה כי כל העובדות שציינתי בתביעת החוב הן אמת,
האמת כולה והאמת בלבד.

חתימה

תאריך

אישור
שזיהה עצמו
הנני החתום מטה מאשר כי ביום _____________________ הופיע בפני מר/גב'
על ידי תעודת זהות מספר ______________/המוכר לי אישית ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת בלבד ואת האמת
כולה ,וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

גבריאל הנר ,עו"ד
מ"ר 12686
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חלק זה ימולא רק כאשר חלף המועד להגשת תביעת חוב לפי סעיף  71לפקודה.
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