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 מהות הבקשההסבר  .א

 

 של חייב כמוגבל באמצעים  ביטול הכרזה קיימתבטופס זה ניתן לבקש 

 או בקשה לשינוי ההגבלות שהוטלו עליו בעקבות הכרזה זו.

 

 לא ניתן יהיה להכריז על חייבים כמוגבלים באמצעים 9.201915.תאריך החל מ: לידיעה.  

 15.9.2019הוכרזו כמוגבלים באמצעים עד ליום כבר אין שינוי בסטטוס של החייבים שיובהר כי 

על לא ביטלו ובמובן זה, שהכרזתם אינה מתבטלת ותעמוד בתוקפה כל עוד רשמי ההוצאה לפ

 .אותה בהחלטה מפורשת

 

 כיצד יש להגיש את הבקשה   .ב
 

 :הבקשה תוגש בתיק האיחוד )אם קיים( / בתיק בו סכום החוב הגבוה  באיזה תיק תוגש הבקשה                     

 ביותר וכן, בלשכה בה מתנהלים מרבית התיקים.

  בטופס . 1סעיף  – המבקשפרטי את מלא 

 5סעיף בטופס  - את הנימוקים לבקשתך פרט. 

 בתחתית הטופס חתום. 

 :אופן הגשה 

   חייב או זוכה יכולים לשלוח את הבקשה בפקס או מייל ללשכה בה  דואר אלקטרוני / פקס:  -

 מתנהל התיק.   

 ניתן לשלוח ללשכה בה מתנהל התיק. שליחה בדואר: -           

  הבקשה הוא : ניתן להגיש את הבקשה בלשכה בה מתנהל התיק. אם מגישהגשה בלשכה -           

 את הבקשה בכל לשכת הוצאה לפועל. ניתן להגיש חייב             

 

   )מסמכים שחובה לצרף לטופס(צרופות   .ג

  מצ"ב לדף הנחיות זה -חייב כמוגבל באמצעים"ת הכרזביטול ל בקשה" 222 טופס. 

 

 מה הלאה? .ד

 

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

 לפועל.

  יום ממועד הגשת הבקשה. 45החלטת הרשם תשלח אליך בדואר תוך 

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

 .073-2055000* או 35592באמצעות מוקד השירות הטלפוני 

 

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

 

 

 באמצעים /  שינוי ההגבלותשל הכרזה על חייב כמוגבל  ביטולבקשה לדף הסבר: 

http://www.eca.gov.il/
http://www.google.co.il/url?url=http://mops.gov.il/crimeandsociety/pages/strugglewithhumantrafficking.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBkQwW4wAmoVChMIgZrynaeRxwIVxG7bCh1tqwNb&usg=AFQjCNGcvLa6RvGE2tHdWzV353sW8CIJ-A
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תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        

        

        
  יום חודש שנה

  :פרטני מספר תיק  מספר תיק:
 

         
           

              
           

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
  

 פרטי המבקש 

           ___זוכהמס' ן ציי זוכים במקרה של מס'  זוכה               ___במקרה של מס' חייבים ציין מס' חייב  חייב        
  

 מספר זיהוי: משפחה: שם :שם פרטי

  
 ס"ב

 

         
          

 כתובת: טלפון:
 דואר אלקטרוני:

_________ @_______ 
         

0           
 מעוניין לקבל הודעות/החלטות במייל ]  [ 

  מספר רישיון:  פרטי עו"ד:
 

 שינוי ההגבלות  / באמצעיםהכרזה על חייב כמוגבל ביטול של לבקשה   

       באמצעים מוגבל חייב תהכרז שלביטול   [116]קוד         

 _____________________________:____________ציין את ההגבלה  – שינוי הגבלות  [116]קוד        

        ________________________________________________________________________      

  

 

 לצרף לבקשה(יש )מסמכים ש צרופות  

 ניתן לצרף מסמכים התומכים בבקשתך.

 

 מוקים ינ  
  

 

 
 

 חתימת המבקש  
 

   
          

             _________________________________             _______________________              __________________ 

 שם מלא                                              חתימה         תאריך                          
 

 באמצעים /  שינוי ההגבלותשל הכרזה על חייב כמוגבל  ביטולבקשה ל

1 

2
1 

3
1 

4 

5 

http://www.eca.gov.il/
http://www.google.co.il/url?url=http://mops.gov.il/crimeandsociety/pages/strugglewithhumantrafficking.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBkQwW4wAmoVChMIgZrynaeRxwIVxG7bCh1tqwNb&usg=AFQjCNGcvLa6RvGE2tHdWzV353sW8CIJ-A

