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 הסבר מהות הבקשה .א
 להגיש את הבקשות הבאות: ניתןבאמצעות טופס זה,       

 החזר ערבון / קשה לחילוטב:  

 תיק על חשבון החוב.בהעברת כספים שהופקדו כעירבון  -חילוט 

 שחרור כספים שהופקדו כעירבון בתיק למפקיד.  -החזר 

 כאשר מבוקשת אי העברת כספים לזוכה או  - עיכוב כספים/ שינוי עיכוב כספים/ביטול עיכוב כספים

 ביטול החלטה בעניין זה )מלא או חלקי(. 

 

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

 בטופס 4מלא סעיף  - בקשה לעיכוב כספים/ שינוי עיכוב כספים/ביטול עיכוב כספים. 

 מלא נימוקים לבקשה. 

 חתום בתחתית הטופס. 

  ניתן להגיש את הבקשה בלשכה בה מתנהל התיק, כמו כן, ניתן לשלוח לכתובת הדואר של הלשכה בה 

 .מתנהל התיק

 

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

 

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

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

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

 073-2055000* או 35592השירות הטלפוני 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עיכוב כספים חילוט או החזר ערבון /בקשה ל :דף הסבר
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תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        

        

        
  יום חודש שנה

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

         
           

              
           

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 המבקשפרטי    
 זוכה                  

 

 e-mailדואר אלקטרוני    :מספר זיהוי

  _______________ אחר    
         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   
  

            _______________ חייב,  מס' חייב         

 :מספר זיהוי :שם משפחה :שם פרטי

  
 

         ס"ב
         

 

 בקשה לחילוט או החזר ערבון   
 החזר ערבון למפקיד               חילוט ערבון לתיק[ 134 ]         

 ש"ח  _____________:)סכום שהופקד( בסכום ______/_____/__________ ערבון מתאריך 

 סכום שמבוקש לחלט/ להחזיר( סכום לתשלום(:________________  ₪ 

  סמן את המתאים( : להעברת הכספיםיעד( 

 _______יהוי:זמס' _____ _____שם ומשפחה:  ___מס' מעמד: ___פרטי גורם בתיק: מעמד: לתיק זה:[  ]        
 

 _____מס' מעמד: _____מעמד: _______________ מס' תיק אחר: אה לפועללתיק הוצ]  [        
 __________מס' זיהוי:______ ____________שם ומשפחה:                                                

 _______________________שם ומשפחה: _______מס' זיהוי___________ סוג זיהוי לצד שלישי:]  [        
     ]  [ שטחים  ______מיקוד  ___________יישוב _______________________רח' ומס' בית:-כתובת            
  _________________חשבון:מס'  __________סניף __________בנק:            

 

 ביטול עיכוב כספיםעיכוב / שינוי עיכוב /    
       סמן את המבוקש: -ביטול עיכוב כספים  שינוי עיכוב / עיכוב/[ 86]          
          [ עיכוב    ]  [ שינוי עיכוב כספים    ]  [ ביטול עיכוב כספים  [ 

  עד תאריךעיכוב זמני_______________ 

  ש"ח     ___________________]  [ עד סכום  ש"ח  _______________]  [ מסכום  סכום  ה]  [ כל 

 ____________________________________________________________________הערות: 
 

 

 נימוקים לבקשה   

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

 חתימת המבקש  
 

                     _______________________              __________________________________________________  _ 

 התימח                                 שם מלא                                    תאריך                             
 

2 

3 

 / עיכוב כספים חילוט או החזר ערבוןל בקשה
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