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 הסבר מהות הבקשה .א
 

  בתיק הוצאה לפועל ייצוג שינוי / הוספת / הסרתבקשה ל ניתן להגישבאמצעות טופס זה. 

 ם, תוגש הבקשה בעותק אחד בצירוף רשימת התיקיםתיקי מספרלעדכן ייצוג ב כאשר מבוקש . 

 

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

  על עורך  ".חדשמייצג פרטי עורך דין " 3סעיף ביש למלא  לצורך עדכון פרטי עורך הדין –הוספת ייצוג

 הדין לצרף לבקשה יפוי כוח מאת הלקוח המייפה כוחו או להפנות ליפוי כוח המופק בלשכה. 

 בטופס 3סעיף  -מייצג חדש  רך דיןנוכחי ופרטי עו רך דיןפרטי עומלא יש ל – ייצוג החלפתו שינוי. 

להחליף מבקש  הינובו מצוין כי  הסכמה מפורש לצרף מכתב הלקוח )הזוכה/החייב בתיק( כמו כן, על

 .בתיק ייצוג

 בטופס 4 סעיף - לבקשתך הנימוקיםאת  פרט. 

 בתחתית הטופס חתום.   

 :אופן הגשה 

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

 התיק.  

 ניתן לשלוח ללשכה בה מתנהל התיק. שליחה בדואר: -           

 : ניתן להגיש את הבקשה בלשכה בה מתנהל התיק. אם מגיש הבקשה הוא חייב ניתן הגשה בלשכה -           

 להגיש את הבקשה בכל לשכת הוצאה לפועל.              

 

   (לבקשה)מסמכים שחובה לצרף צרופות  .ג
 עודת זהותצילום ת 

 חדש.לעו"ד המאת הלקוח  חויפוי כ  

 :לאישור  לצרף אסמכתאחובה אם עקב שינוי הייצוג נדרש גם עדכון החשבון לזיכוי,  צירוף אסמכתא  

 או הפנייה לאסמכתא המופקדת בלשכה. ,הבנק לזיכוי חשבון פרטי       

 

 מה הלאה? .ד
  למתן החלטה לגורם הרלוונטיתועבר הבקשה. 

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

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

 073-2055000* או 35592השירות הטלפוני 

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

 

 

 שינוי ייצוגהוספה או בקשה ל :דף הסבר
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 פרטי המבקש  

 _________אחר     במקרה של מס' זוכים ציין מס' זוכה __  זוכה    __  במקרה של מס' חייבים ציין מס' חייב חייב      

 מספר זיהוי: שם משפחה: שם פרטי:

  
 ס"ב

 

         
         
 

 דואר אלקטרוני: כתובת: טלפון:

         
0           

                       @ 

  מ.ר.  פרטי עו"ד:
  

 הבקשה מוגשת בעניין  
  

 אחר____________                        _______________                זוכה מס' חייבחייב,          
 :מספר זיהוי :שם משפחה  :שם פרטי

  
 

         ס"ב
         

  

 לשינוי ייצוגבקשה   
 

  שינוי ייצוגהוספה או לבקשה [  111 ]        

נא סמן מהי 
 בקשתך:

 ביטול ייצוג          הוספת בא כוח      החלפת ייצוג שינוי ו        
 

 נוכחי:פרטי בא כוח 

 
 :מספר רישיון :שם משפחה :שם פרטי

   

סמן את 
 המתאים:

 קישור לכל הגורמים הלא מיוצגים מאותו צד    
 החלפת בא כוח לכל מיוצגיו    
 ביטול קשר לכל מיוצגיו    

 חדש:פרטי בא כוח 

 
 :מספר רישיון :שם משפחה :שם פרטי

   

סמן את 
 :המתאים

 גורם חדש         עצמאי        מטעם משרד        

 :פרטי חשבון בנק לזיכוי
 יש לצרף אסמכתא

               
               

 חשבון         בנק                             סניף                                          
 

 נימוקים לבקשה   

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

 חתימת המבקש  
 
                     _______________________              __________________________________________________  _ 

 התימח                                 שם מלא                                    תאריך                             
 

תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        

        

        
  יום חודש שנה

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