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 הסבר מהות הבקשה .א
 

  ביטול דיוןאו דחיית ללהגיש בקשה באמצעות טופס זה ניתן 
 

 

 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .ב
 בטופס. 2 -ו 1סעיפים  -ובעניין מי מוגשת הבקשה  מלא את פרטי המבקש 

  בטופס. 2מלא סעיף  -לדחיית מועד דיון  בבקשה 

  בטופס. 3מלא סעיף  - לביטול מועד דיוןבבקשה 

 בקשה ללא נימוקים לא תתקבל( !לפרט נימוקים חובה. )בטופס 5סעיף  -הנימוקים לבקשתך  פרט את. 

 חתום בתחתית הטופס. 

 :יתן להגיש את הבקשה באחד מהערוצים הבאיםנ  אופן הגשה: 
 צאה לפועל בה מתנהל התיק. הו לשכתלשלוח את הבקשה באמצעות הדואר ל ניתן – דואר -

  מפורסמת באתר האינטרנט של הרשות כתובות של הלשכות רשימת            
 .מתנהל תיקך יג השירות בקבלת קהל בלשכה בה מסור אותו לנצניתן ל – קבלת קהל בלשכה -

 (ניתן להגיש בכל לשכת הוצאה לפועל – ים)חייב                             
את הבקשה ניתן לשלוח  ימי הבאים, 3-אשר הדיון נקבע ל חייבים בלבד– אלקטרוניר פקס /דוא -

מפורסמת  כתובות הפקסים/ דוא"ל של הלשכות רשימת .במייל או בפקס ללשכה בה מתנהל התיק
  באתר האינטרנט של הרשות 

 

   (לבקשה)מסמכים שחובה לצרף צרופות  .ג
  (.קיימות)אם נדרש לצרף אסמכתאות התומכות בנימוקי בקשתך 

 

 מה הלאה? .ד
 גורם השיפוטי במערכת ההוצאה לפועל.ה - בקשתך תועבר לעיון בפני רשם ההוצאה לפועל 

 ימים ממועד הגשת הבקשה. 45 -כ ההחלטה תשלח אליך תוך 

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

 073-2055000או  *35592השירות הטלפוני 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקשה לביטול או דחיית דיון  :דף הסבר
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תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        

        

        
  יום חודש שנה

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

         
           

              
           

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 פרטי המבקש  

 אחר_________     במקרה של מס' זוכים ציין מס' זוכה __ זוכה     __  במקרה של מס' חייבים ציין מס' חייבחייב       

 מספר זיהוי: שם משפחה: שם פרטי:

  
 ס"ב

 

         
         
 

 דואר אלקטרוני: כתובת: טלפון:

         
0           

                       @ 

  מ.ר.  פרטי עו"ד:

 בקשה לדחיית מועד דיון  

   בקשה לדחיית מועד דיון[ 112קוד  ]         

    _______________   שעה:_________________ מועד דיון שנקבע: ___________________ סוג הדיון:   

 אנא סמן את הנימוק המתאים לבקשתך לשינוי מועד הדיון:    

 קיומו של דיון מקביל]  [  נסיבות אישיות של בעל הדין או בא כוחו            ]  [   

 קיומם של הליכי משא ומתן בין בעלי הדין ]  [          מילואים, חופשת לידה או נסיבות רפואיות ]  [  

 אחר ____________________________________________________________ ]  [   

 _______________________________:האם נדחו בעבר דיונים בתיק זה:  ]  [ לא    ]  [ כן   פרט 

 ______________________________________ :ציין מתי נודע לך על הצורך בשינוי מועד הדיון 

  עמדת יתר בעלי הדין לעניין שינוי המועד:____________________________________ציין מהי 

 מועדים חלופיים מוסכמים(:  בטווח התאריכים הבאיםהנמצא לדחות דיון למועד  :בקשתי( 
 _________________________ _____________________         עד תאריך    מתאריך               

 

 בקשה לביטול מועד דיון   

 בקשה לביטול מועד דיון[ 113קוד ]          

       _______________שעה:_________________ דיון שנקבע: המועד ___________________ סוג הדיון:
 

 מסמכי חובה הנדרשים לצרף לבקשה  

  (קיימות)אם לצרף אסמכתאות המאמתות את הנימוקים יש. 
 

 נימוקים לבקשה  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

 חתימת המבקש  
 

                     _______________________              __________________________________________________  _ 

 התימח                                 שם מלא                                    תאריך                             
 

1 

2 

3 
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