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 הסבר מהות הבקשה .א
 ות הבאות:בקשהאת  טופס זה ניתן להגישאמצעות ב

 לפועל שנסגרבקשה לפתיחת תיק הוצאה  .1

פתיחת להגיש בקשה לכוונתו על הודעה לחייב ר ומסהזוכה ל:  טרם הגשת הבקשה נדרש לתשומת לבך

  בצירוף העתק הבקשה.. ההודעה תשלח בדואר רשום עם אישור מסירה, מחדש התיק

 בקשה להחזרת חייב שנמחק בתיק פתוח .2

 
 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .ב

  בטופס.  2 -ו 1סעיפים  -מלא פרטי מבקש ובעניין מי מוגשת הבקשה 

  בטופס 2סעיף מלא  - לפתיחת תיק הוצל"פ שנסגרבקשה 

 בטופס 2סעיף מלא  - בקשה להחזרת חייב שנמחק בתיק פתוח  

  בטופס 4סעיף מלא  -פרט את הנימוקים לבקשתך 

 בטופס 5סעיף מלא  -  חתום בתחתית הטופס 

  הבקשה בכל לשכות ההוצאה לפועל, כמו כן, ניתן להגיש את הבקשה בדואר.ניתן להגיש את 

 
    (בקשה)מסמכים שחובה לצרף לצרופות  .ג

  הכוונה לפתוח מחדש את התיק שנסגר.על  מסירת הודעה לחייבאישור על 

 נא צרף אסמכתאות התומכות בבקשתך במידה וקיימות 

 
 מה הלאה? .ד

 

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

  ימים ממועד הגשת הבקשה. 45 תוךבדואר ההחלטה תשלח אליך 

 "לקבלת סיסמא יש  " באתר האינטרנטאיזור האישיבאפשרותך לברר האם ניתנה החלטה באמצעות ה(

 .073-2055000* או 35592 מוקד השירות הטלפוניאו באמצעות לגשת לנציג השירות( 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בקשה לפתיחת תיק מחדש  :דף הסבר
 )בקשה לפתיחת תיק הוצאה לפועל שנסגר / החזרת חייב שנמחק מתיק(
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 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:

 

 
 

 לבקשה נימוקים  
 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

 )בחתימת ב"כ יש להוסיף חותמת לחתימה( או ב"כ חתימת המבקש  

 
               _______________________              __________________________________________________  _ 

 התימח                                      שם מלא                                תאריך                           
 

תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        

        

  יום חודש שנה

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

         
           

              
           

 פרטי חייב   

                                     פסול דין                           קטין                 ערב                               חייב           סמן המתאים:           

 :שם פרטי

         ס"ב
         

 :מספר זיהוי

 
         

0          

  :טלפון

 

 :שם משפחה

     :כתובת
                         ___________________             ______________              ____________ 

                                                                                                    קודמי                עיר                                               רחוב + מספר בית                                 

       
 פתיחת תיק מחדש  

            בקשה לפתיחת תיק שנסגר[ 196]        

  __/__/_____:_()מועד סגירת התיק נכון ליום      ש"ח _______: _____)נכון ליום סגירת התיק( סכום החוב

 )נא לצרף אסמכתא(    ש"ח___________ סכום להגדלת החוב )בגין הוצאות(:

 __/__/______ :___________  תאריך:כלל חישוב

            בקשה להחזרת חייב שנמחק בתיק פתוח[ 196]        

 __/__/______ :נכון ליום           ש"ח____________ סכום החוב:

 נכון ליום מחיקתו מהתיק.כלל הקרנות ]  [           

 חישוב: ________כלל   ____________ סכום:סוג הקרן: __________ : )סכום נוסף( קרן חדשה]  [           

 )נתוני חישוב קרן(. 210ניתן לצרף טופס  -*אם נזקקים לפרמטרים נוספים לגבי כלל החישוב 

   )מסמכים שחובה לצרף לטופס( צרופות  

 נא צרף לבקשה זו את המסמכים הבאים: 

  הכוונה לפתוח מחדש את התיק שנסגרמסירת הודעה לחייב על אישור על 

  התומכות בבקשתך במידה וקיימותנא צרף אסמכתאות 

1 

2 

3 

4 

5 

 בקשה לפתיחת תיק מחדש
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