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 הסבר מהות הבקשה .א
  ,או הוספת קרן חובגובה החוב בתיק בקשה להגדלת באמצעות טופס ניתן להגיש 

 .דין וכדומהק לדוגמא בגין הוצאות הליכים, שינוי פס

 הגדלת/ הוספת קרן שהביא לפסק הדין בשינוי היה  כאשרלדוגמא תוגש  בקשה כזו  – הוספת/ הגדלת קרן חוב
 *יתכן והשינוי יהיה כרוך בתשלום תוספת אגרה.                                       

 לגביית החוב/ מכירה . הליכיםבגין ביצוע בקשה לאישור הוצאות   - הגדלת קרן הוצאות
 .בטבלת ההוצאותסכום ההגדלה שיאושר כפוף לתעריף הקבוע                                 

 
 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .ב

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

  במלואו הכולל את הסיבה להגדלת החוב. 3סעיף מלא את 

 בטופס 5סעיף  - הנימוקים לבקשתך את פרט  

 חתום בתחתית הטופס 

 )לשכות ההוצאה לפועל, מבסניפי דואר ישראל או באחת  :במזומן–אופן תשלום אגרה )ככל שיידרש

רך ת ההוצאה לפועל. עוקופב באתר הרשות או באמצעות מוקד במידע הטלפוני או:בכרטיס אשראי 

 רשאי לשלם גם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון. דין

 אופן הגשה : 

 יכולים  וכן זוכים וחייבים שאינם מיוצגים על ידי עורך דין עורכי דין בעלי כרטיס חכם אזור אישי: -

 התוכנה. את הבקשה באמצעות האזור האישי או בית להגיש  

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

 התיק.  

 ניתן לשלוח ללשכה בה מתנהל התיק. :שליחה בדואר -

ם הבקשה מוגשת בתיק א ת הבקשה בלשכה בה מתנהל התיק.ניתן להגיש א :הגשה בלשכה -

 .ש את הבקשה בכל לשכת הוצאה לפועללהגימזונות ניתן 

 

 
   (בקשה)מסמכים שחובה לצרף לצרופות  .ג
 עותק מפסק הדין יש לצרף – בבקשה עקב שינוי פסק דין . 

  לגורמי חוץ שביצעו הפעולה. דוח ביצוע הליך וקבלות יש לצרף –בבקשה להגדלת חוב בגין הוצאות הליך 

 קבלות ואת אישור המסירהיש לצרף  – בבקשה עקב הוצאות מסירה 

 

 מה הלאה? .ד
 

  למתן החלטה לגורם הרלוונטיתועבר הבקשה. 

 ימים ממועד הגשת הבקשה. 45 תוך בדואר ההחלטה תשלח אליך 

 "מוקד או באמצעות  " באתר האינטרנטאיזור האישיבאפשרותך לברר האם ניתנה החלטה באמצעות ה

 .073-2055000* או 35592 השירות הטלפוני

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

 
 
 

 הוספת קרן חוב /בקשת זוכה להגדלת  :הסברדף            
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 הבקשה מוגשת בעניין  
  

 _______________              אחר  ___________________ ,  מס' חייבחייב        

 :מספר זיהוי :שם משפחה :שם פרטי

  
 

         ס"ב
         

   

 בקשה להגדלת/הוספת קרן חוב  

                                                                                                             בקשה להגדלת/ הוספת קרן חוב  [   101]         

 ]  [ קישור לחייב מספר___        ]  [ קישור לכלל חייבים בתיק                   

 __________________ :נכון ליום _______________ :ין הליךבג________________  סכום:               

        __________________  :סוג קרן חוב_______ ______:_____מספר קרן חוב               

 )סמן את המתאים(   סיבה:

 [ שכר טרחה נוסף  ]  ]  [  טעות סופר       ]  [  טעות בחישוב   ]  [  הוצאות הליכים         ]  [  שינוי קרן                 

 חלטת רשם   [ ה]      ]  [ פקודת מאסר     מסירה אישית]  [      ]  [  איתור ומסירה         ]  [  איתור כתובת          
 וב שכ"ט ב']  [ חי   ]  [ חיוב שכ"ט א'   זר אגרה   ]  [ חיוב תקופתי     ]  [ ביטול הח מקורית ]  [ משכנתא         

 הגדלת אגרה []    ]  [ איתור מעסיק           ]  [ שונות/אחר            ]  [ ביטול תשלום       ]  [ ביטול אגרה         

 ידע  ]  [ תשלום הליך/צו מ                                          ]  [  דחיית תשלום תוספת אגרה           
 

 צרופות  
  עותק מפסק הדין יש לצרף – שינוי פסק דיןבבקשה עקב . 

  לגורמי חוץ שביצעו הפעולה.  דוח ביצוע הליך וקבלות יש לצרף – בגין הוצאות הליך להגדלת חובבבקשה 

  קבלות ואת אישור המסירהיש לצרף  – הוצאות מסירהבבקשה עקב 
 

 לבקשהנימוקים   

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
 

 

  תשלום האגרהאופן    

 )מזומן / צ'ק בא כוח מורשה(שובר    ]   [     
  כרטיס אשראי  ]   [     
 ___  __________ מס' חשבון _________ סניף________בנק _:   )עו"ד בלבד(הרשאה לחיוב חשבון   ]   [     

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

             _______________________              _______________________________________________  _ 

 התימח                                שם מלא                                     תאריך                      

 

תאריך  :ב ההוצאה לפועללשכת 

 :בקשה

        

       

  יום חודש שנה
 בקשה בתיק איחוד() :פרטני מספר תיק  מספר תיק:

 
         

           
              
           

  

 פרטי המבקש

 _________אחר     __  חייבציין מס'  חייביםבמקרה של מס'  חייב     __ זוכהציין מס'  זוכיםבמקרה של מס'  זוכה      

 מספר זיהוי: שם משפחה: שם פרטי:

  
 ס"ב

 

         
         
 

 דואר אלקטרוני: כתובת: טלפון:

         
0           

                       @ 

  מ.ר.  פרטי עו"ד:

1 

2 

3 

4 

6 
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 חוב בקשת זוכה להגדלת או הוספת קרן                     
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