
     /     /     תיק מס': כבודל
     אריך: ת     ופוס הכללי בראפוטה

ין וחשבון כספי על ניהול עזבון  ד
      עד יום      תקופה מיום ל

1965 לחוק הירושה, תשכ"ה-86וגש בהתאם לסעיף מ

1998(א) לתקנות הירושה, תשנ"ח-41ותקנה 

רטי זיהויפ

מס' תיק בית משפט מספר תיק רשם לעניני ירושה תאריך הפטירה שם המנוח/הזבון המנוח ע

   פקס טלפון כתובת שם מנהל העזבון

תאריך הגשה דו"ח קודם תאריך הגשת הפרטה תאריך המינוי

ס' החשבון, או החשבונות, שם הבנק והכתובת:מ

כתובת הבנקשם הבנקמס' החשבוןשם החשבון

               עובר ושב
               ניירות ערך
               מטבע חוץ

                תוכנית חסכון
                    אחר 

יכוז תקבולים ותשלומיםר

     יתרת פתיחה מדו"ח קודם א)(
(אם זה דו"ח ראשון נא ציין הסכום שבפרטה).

     סה"כ תקבולים עפ"י דו"ח זה ב)(
     סה"כ תשלומים עפ"י דו"ח זה ג)(

     תרה י

ערות:ה
נא לצרף לדו"ח את כל המסמכים ששימשו בסיס להכנתו, ובכלל זה:.1

וכן אתא)( יתרות הפתיחה והסגירה  את  ועוד) המראים  (עו"ש מט"ח  בנק  צילום מדפי חשבון 
התנועה הכספית.

אישורי בנק של כל רכישת ניירות ערך, מט"ח או מכירתם.ב)(
צעו.וקבלות או אישורים על תשלומים שבג)(
אישורים של יורשים / נהנים על קבלת חלקם בעזבון.ד)(
חוזים הקשורים לניהול העזבון.ה)(
החלטות בית המשפט הנוגעות לניהול העזבון.ו)(
אישורים על פתיחת כספת והפרוטוקול בדבר התכולה.ז)(
הערכות של חפצי בית או דברי ערך אחרים.ח)(

ם משלימים בדפים נפרדים.יבמקרה הצורך יש לצרף פרט.2



. ריכוז תקבוליםא

מכירתמש לרכז את כל התקבולים לסוגיהם, כגון: תקבולים י
ר דירה, תקבוליכשמנכסי העזבון, לרבות מקרקעין, תקבולים 

סכון, ממט"ח, וכל הכנסה מכלחהכנסה מהשקעות, מתכניות 
מקור שהוא*

. ריכוז תשלומיםב

כגון:י לסוגיהם,  התשלומים  כל  את  לרכז  ש 
קבורה הקמת מצבה, תשלומי חובותה וצאות 
עזבון, שכ"ט וכו'**ה

סוגמס' סידורי
התקבול

תאריך
קבלתו

מס'הסכום
סידורי

סוג
התשלום

תאריך
התשלום

הסכום

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

רףצבמקרה של מכירת מקרקעין יש ל*
ןמו"ח נוסף אשר יפרט את התקבולים ד

שלכל  קבלתו  מועד  קבולותהמכירה. 
אופן השקעתו.

ליורשים התשלומים  את  לכלול  **אין 
בגין חלוקת העזבון. אלה יופיעו בחלוקת

נכסים.



תנועה בחשבונות ניירות ערך, מט"ח ותוכניות חסכון  ה

יירות ערךנ

שם נייר
הערך

ומספרו

היתרה ביום
תחילת דו"ח זה

קניה בתקופת
הדו"ח

מכירה בתקופת
הדו"ח

יתרה ביום סגירת
הדו"ח

ערך
נקוב

ערךשווי
נקוב

ערךשווי
נקוב

ערךשווי
נקוב

שווי

                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

טבע חוץמ

שם
המטבע

היתרה
ביום

תחילת
הדו"ח

סה"כ
הפקדות
בתקופת
הדו"ח

ריבית
שנוספה
בתקופת
הדו"ח

פחותסה"כ
המרות

בתקופת
הדו"ח

יתרה
בסגירת
הדו"ח

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

וכניות חסכוןת

סכום הקרןשם המטבע
ביום תחילת

הדו"ח

סה"כ
הפקדות
בתקופת

הדו"ח (קרן
בלבד)

סכום הפדיון
בתקופת
הדו"ח

סכום הקרן
ביום הסגירה

שווי החסכון
בתאריך

סגירת הדו"ח

                              
                              
                              
                              
                              
                              



*לוקת נכסים / כספים ליורשים או לנהניםח

תשלומיםנכסים

שם
היורש

או
הנהנה

חלקו
בעזבון

סוג
הנכס

תאריך
המסירה

שווי
הנכס

תוכניתבני"עבמט"חבמזומנים
חסכון

                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

                         סה"כ
מקרה של מטלטלין נא לציין את סוג הנכס שנמסר ליורש.* ב
מקרקעין נא לציין גוש וחלקה.* ב

צהיר  ת
 בזה כי הפרטים והסכומים הנכללים בדו"ח זה הם מלאים, נכונים ומדויקים, וכימצהירנני ה

תוכן הצהרתי זו אמת.

_______________תאריך
המצהירחתימת 

מאשר/ת בזה, כי ביום      מ "ני החא בפני הופיע        ע"ישזיהה עצמו       מר   
זיהוי מס'  /      תעודת  לי באופן אישי ולאחר המוכר  כי שהזהרתיו  להצהיר אתעליו   

לעונשים הקבועים בחוק אם לא יהיה צפויהאמת וכי  כן, יעשה  את נכונות אישר  הצהרתו 
 עליה בפני.וחתם

________________
חתימת מקבל התצהיר                                                                          


