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 הסבר מהות הבקשה .א
 התאםמתשלום חובותיהם, ב כלול את החייב במרשם החייבים המשתמטיםללבקש באמצעות טופס זה ניתן 

 ל. )מרשם זה מפורסם באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגביה(לפוע הוצאה חוקל 43תיקון ל

 תנאים להגשת הבקשה:

 חודשים ממסירה מלאה של האזהרה. 6חלפו  .1
 ₪  10,000גובה החוב המצטבר של החייב הוא מעל  .2
 החייב הינו בעל יכולת לשלם את חובותיו אך נמנע מלעשות כן. .3

 אם מתקיימים התנאים המקדימים )המפורטים לעיל( ובקשתך תאושר ע"י רשם ההוצאה לפועל, 
 תשלח לחייב התראה טרם רישום במרשם או שהחייב יזומן לדיון בפני רשם.

בחלוף תקופת ההתראה ואם לא ניתנה החלטה אחרת, ירשמו פרטי החייב במרשם חייבים משתמטים באתר 
 והגבייה.האינטרנט של רשות האכיפה 

 

 
 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .ב
 

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

 בטופס. 3יש למלא סעיף  – לבקשת רישום החייב במרשם חייבים משתמטים/ רישום חוזר 

  4סעיף  - גביית החוביש לפרט את הנימוקים, לרבות הליכים והגבלות שנקט הזוכה לצורך  -נימוקים 

 .בטופס

 חתום בתחתית הטופס 

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

 

 
   )מסמכים שחובה לצרף לטופס לצורך פתיחת התיק(צרופות  .ג

 אין

 
 מה הלאה? .ד

 

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

 אר.בדו לאחר מתן החלטה היא 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 זכר בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הואהטופס מנוסח בלשון                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בקשת זוכה להכללת חייב במרשם חייבים משתמטים  :דף הסבר
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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:
 
 

 הבקשה מוגשת בעניין  
  

 חייב,  מס' חייב _______________        

 :מספר זיהוי :שם משפחה :שם פרטי

  
 

         ס"ב
         

  

 משתמטיםרישום במרשם חייבים   

 :יש לסמן את המבוקש   מתשלום חובותיהם" מרשם החייבים המשתמטים"בחייב בקשה לרישום [ 350]        

  רישום]  [              

 )כאשר חייב היה רשום בעבר במרשם והוסר לבקשת זוכה / החלטת רשם(  רישום חוזר ]  [              

 

 נימוקים לבקשה  

 ______________  נמסרה לחייב בהמצאה מלאה בתאריך: האזהרה  [  ]

 ₪ . 10,000]  [  סכום החוב בתיק עולה על 

 מים.החייב לא הגיש בקשה לשינוי צו התשלו ]  [/    אך לא התייצבאו בירור  החייב זומן לחקירת יכולת]  [  
 

 ]  [  נתבקש מידע אודות החייב.

 א לחוק ההוצאה לפועל.66סעיף ]  [  כנגד החייב הוטלו הגבלות לפי 

 _________________________________________________________ ]  [ אחר / נימוקים נוספים:

    _________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 

 

 )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:
 

         
           

              
           

1 

2 

3 

4 

5 

 חייב במרשם חייבים המשתמטים מתשלום חובותיהםבקשה להכללת 
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