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 הסבר מהות הבקשה .א
 באמצעות טופס זה ניתן להגיש התנגדות לבקשת חייב למתן צו הפטר.

ההתנגדות תוגש על ידי זוכים בהוצאה לפועל או נושים אחרים אשר נשלחה אליהם הודעה בדבר פתיחת תיק 

 הפטר לחייב ספציפי.

כאשר הוחלט על ידי רשם ההוצאה לפועל לפתוח תיק הפטר, בנוסף לפרסום ברשומות, נשלחת הודעה על כך 

 , חודשים מיום קבלת ההודעה 3להגיש התנגדות בכתב תוך לכל נושה, ובאפשרותו 

 כאשר קיימת זכות לקבל אישור מרשם הוצאה לפועל להאריך את המועד להגשת ההתנגדות.

 תקיים דיון אצל הרשם , זימון ישלח בדואר.אם הוגשה התנגדות י

 
 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .ב

  2-ו 1סעיפים  –יש למלא פרטי המגיש ובעניין מי מוגשת הבקשה. 

  3סעיף  –יש לסמן נימוק רלוונטי ולפרט  -נימוקים 

 4סעיף  -תצהיר יש לחתום על ה. 

  השירות בקבלת קהל בלשכה בה מתנהל תיקךשלח את טופס הבקשה בדואר, או מסור אותו לנציג. 

 

 צרופות  .ג
 )ניתן לצרף אסמכתאות התומכות בבקשתך )אם קיים 

 
 מה הלאה? .ד

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

 ימים ממועד הגשת הבקשה. 45 ההחלטה תשלח אליך תוך 

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

 073-2055000* או 35592השירות הטלפוני 

 

 הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הוא מיועד לנשים וגברים             
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 תיק איחוד מס' ................................    תאריך.......................   בלשכת ההוצאה לפועל ב..................

 

 

 

 

 

 

 פרטי מגיש בקשת ההתנגדות:     

 מספר זיהוי: שם המבקש )הנושה/זוכה(:
 

 טלפון: כתובת:

 סכום החוב: דואר אלקטרוני:

 לא  כן      האם הנך זוכה בתיק הוצאה לפועל   
 אם כן אנא ציין את מספר התיק הפרטני ________________________

 הבקשה מוגשת בעניין החייב:    

 ת.ז החייב: שם החייב:
 

 
 מתן צו הפטר לחייב מוגבל באמצעיםהתנגדות ל( 988)קוד בקשה      

 

 בנימוק הרלוונטי(: x)סמן  ואלה נימוקי ההתנגדות    

  –ההוצאה לפועל, התשכ"ז  לחוק 3י69החייב אינו עומד בתנאים המצטברים הקבועים בסעיף ]  [  
 .החוק( -)להלן 1967     

 לחוק.)א( ( 4)4י69מתן ההפטר לחייב זה יגרום לי לפגיעה כלכלית משמעותית כאמור בסעיף ]  [  

 ולפיכך תיגרם לי פגיעה כלכלית משמעותית כאמור  ₪  400,000גובה חוב החייב אליי הוא מעל ]  [  
 ()ב( לחוק. 4)4י69בסעיף       

 לחוק. 4י69קיימות נסיבות אחרות המסייגות מתן הפטר לפי סעיף ]  [  
 

 )באפשרותך לצרף מסמכים התומכים בבקשתך(:   פירוט נימוקי ההתנגדות

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 תצהיר

 

 אני החתום מטה ........................., מספר תעודת זהות ..............................., 

 מצהיר בזה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.

                                                                     

       ____                                                                 ____________________________ 

  תימת המצהירח                        תאריך                                                                             

 

 

 אישור

יע/ה בפני מר/גב' אני החתום מטה ........................ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ...................... הופ

ואחרי אישית,  ....................., שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות שמספרה ......................./ המוכר לי

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

       ___________________                                                  ___________________ 

 חתימת מקבל התצהיר                                                   חתימת בא כח הזוכה         
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