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 הסבר מהות הבקשה .א

 

רשם ההוצאה  ל ידיאם תאושר עש חייב מוגבל באמצעים""כעל החייב בקשה להכרזה  בטופס זה ניתן להגיש
 משמעותה:לפועל, 

 כל ההליכים ויוגשו  תבצעוו יב בהוצאה לפועלהחייב  יהמאגד בתוכו את כל תיק פתיחת תיק איחוד .א
 .הבקשותכל                            

      . יכולתך הכלכליתבהתאם ל רשם ההוצאה לפועל יקבע על ידיאשר  תשלום חודשיקביעת סכום ל .ב
 בחודש(.₪  150)התשלום המינימלי הינו                                          

 :הגבלות הבאות 4הטלת  .ג
 הארץמן  היציא הגבלת .1

 בנק ישראל. - (שיקים)  -קוח מוגבל מיוחד בבנקים להגבלת  .2

 הגבלה מייסוד תאגיד או שימוש כבעל עניין בחברה. -תאגידים  הגבלת רשם החברות/ .3

 .חייב משימוש בכרטיסי אשראיהגבלת  .4

 

 כיצד יש להגיש את הבקשה   .ב
 

 

 

 

 

 

 

 :וכן, בלשכה בה  החוב הגבוה ביותרסכום הבקשה תוגש בתיק בו  באיזה תיק תוגש הבקשה

 מתנהלים מרבית התיקים.

  בטופס  1סעיף  – המבקשפרטי את מלא 

 בטופס. 2סעיף  –כולל הצהרה לעניין בקשות קודמות  את הסכום החודשי המוצע ציין 

 (5)סעיף בטופס  את הנימוקים לבקשתך פרט 

 חתום בתחתית הטופס 

  ניתן להגיש את הבקשה בכל לשכות ההוצאה לפועל  כמו כן, ניתן לשלוח לכתובת הדואר של

 הלשכה בה מתנהל התיק. 

 

   )מסמכים שחובה לצרף לטופס(צרופות   .ג

 

 מצ"ב לדף הנחיות זה -להכרזה על חייב כמוגבל באמצעים" בקשה"  222 טופס 

 מצ"ב לדף הנחיות זה. –" ויתור על סודיות( "שאלון פרטיים אישיים וכתב 529) 21שאלון  טופס 

  ב"רשימת מסמכים" בשאלון הנ"ל. כמפורט תכלכלייכולת מסמכים המעידים על 

 בגובה התשלום החודשי המוצע על ידך לצרף אישור תשלום ראשון מומלץ 

 

 מה הלאה? .ד

 

 לפועל.הגורם השיפוטי במערכת ההוצאה , שהוא בקשתך תועבר לעיון בפני רשם ההוצאה לפועל 

  יום ממועד הגשת הבקשה. 45החלטת הרשם תשלח אליך בדואר תוך 

 או באמצעות  באפשרותך לברר האם ניתנה החלטה באמצעות ה"איזור האישי" באתר האינטרנט

 לקבלת סיסמה יש לגשת לנציג שירות בלשכות., 073-2055000* או 35592מוקד השירות הטלפוני 

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

 

 

 

 דף הסבר: בקשה להכרזה על חייב כמוגבל באמצעים
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 פרטי המבקש   

             ___במקרה של מס' חייבים ציין מס' חייבחייב          

 מספר זיהוי: משפחה: שם :שם פרטי

  
 ס"ב

 

         
          

 כתובת: טלפון:
 דואר אלקטרוני:

_________ @_______ 
         

0           
 מעוניין לקבל הודעות/החלטות במייל ]  [ 

  מספר רישיון:  פרטי עו"ד:
 

 באמצעיםבקשה להכרזה על חייב כמוגבל   

  הכרזה על חייב מוגבל באמצעים       [116]קוד         

 ₪סכום חודשי מוצע : ___________ ציין 

      הגבלות]  [ הכרזה    ]  [ שינוי או ביטול הכרזה קיימת    ]  [ הוספה/שינוי/ביטול  סמן את המבוקש:

 :הנני מצהיר כי )סמן רק את ההצהרות הנכונות( -בקשות קודמות   

 החודשים האחרונים  6 -לא הגשתי בקשה להכריז עלי כחייב מוגבל אמצעים ב 

 החודשים האחרונים בתיק _________________. 6 -הגשתי בקשה להכריז עלי כחייב מוגבל ב 

 שנסגר לא התנהל כנגדי בעבר תיק איחוד 

 התנהל כנגדי בעבר תיק איחוד שנסגר, שמספרו _________________. 
 

 

 )מסמכים שחובה לצרף לבקשה( צרופות  

 עודת זהות.צילום ת 

  מסמכים המעידים על יכולת כלכלית פרטים אישיים הכולל כתב ויתור על סודיות + שאלון– 21 שאלוןטופס 

  הכרזה )אם קיימת(החלטה קודמת על שינוי /ביטול 

 :קבלה על תשלום ראשון מסמך רשות 

 

 מוקים ינ  
  

 

 

 
 

 חתימת המבקש  

 
    _________________________________             _______________________              __________________ 

 שם מלא                                              חתימה         תאריך                                       
 
 
 
 
 

תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        

        

        
  יום חודש שנה

  :פרטני מספר תיק  מספר תיק:
 

         
           

              
           

 בקשה להכרזה על חייב כמוגבל באמצעים
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