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 הסבר מהות הבקשה .א

 איחוד תיקים: הקשורות לבקשות  בטופס זה ניתן להגיש 

 לתיק איחוד קיים  צירוף תיק בקשת .1

 קיים ביטול )פיזור( תיק איחודבקשה ל .2

 

 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .ב
  בטופס. 2- 1סעיפים  –ובעניין מי מוגשת הבקשה  המבקשפרטי את מלא 

 הבקשה תוגש בתיק האיחוד   - בטופס( 3איחוד קיים )סעיף  בבקשה לצירוף תיק 

 חובה לפרט נימוקי בקשה - בטופס( 4)סעיף  בבקשה לביטול תיק איחוד 

 בטופס( 5)סעיף  את הנימוקים לבקשתך פרט 

 בטופס( 6)סעיף  חתום בתחתית הטופס 

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

 הלשכה בה מתנהל התיק.       

 

   (לבקשה)מסמכים שחובה לצרף צרופות  .ג

 מגובה החוב בתיק  3%לצרף קבלה על תשלום יש  - 3% בקשה לצירוף תיק פרטני לתיק איחודב

 אותו מבקש לצרף.

 

 מה הלאה? .ד
 הגורם השיפוטי במערכת ההוצאה לפועל., שהוא בקשתך תועבר לעיון בפני רשם ההוצאה לפועל 

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

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

 073-2055000או  *35592טלפוני השירות ה

 

 הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הוא מיועד לנשים וגברים               
  

 בקשה לצירוף תיק לתיק איחוד / ביטול )פיזור( תיק איחודדף הסבר:  
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 המבקשפרטי   
 חייב       

 חייב __במקרה של מס' חייבים, ציין מס' 
 

 e-mailדואר אלקטרוני    :מספר זיהוי

  זוכה    
         ס"ב

         _________ @_______ 

  :שם משפחה :שם פרטי

 מעוניין לקבל הודעות/החלטות במייל ]  [  
      :כתובת :טלפון

         
0           

 _____________________________  _________   __________________ 
 דעיר                       מיקו              רחוב + מספר בית

 :פרטי עו"ד
 

 : מספר רישיון

   

 הבקשה מוגשת בעניין  

  כונס נכסים צד ג'                     זוכה                                                             חייב                         

 מספר זיהוי: משפחה: שם :שם פרטי

  
 ס"ב

 

         
          

 

 )הבקשה תוגש בתיק האיחוד( צירוף תיק פרטני לתיק האיחוד   

 הבקשה תוגש בתיק המצטרף()  לצירוף תיק לתיק האיחודבקשה   [74]קוד         

 הנני מבקש לצרף את תיק הוצל"פ שמספרו __________________________                                         

 אל תיק האיחוד שמספרו _________________________         

 מהחוב בתיק. 3%על תשלום  המצורפת קבל - 3%כאשר מדובר באיחוד תיקים   ]  [  

 

 )הבקשה תוגש בתיק האיחוד(        ביטול תיק איחוד  

     בקשה לביטול תיק איחוד [154]קוד         
 

 * חובה לפרט את הנימוקים לבקשה             הנני מבקש לבטל את תיק האיחוד שמספרו מופיע לעיל.        
 

 נימוקים לבקשה  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 חתימת המבקש  
 
               _______________________              __________________________________________________  _ 

 התימח                                      שם מלא                                תאריך                         

 

תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        
    

  יום חודש שנה

 בקשה בתיק איחוד() :פרטני מספר תיק  מספר תיק:
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