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 הסבר מהות הבקשה .א
 ה להקטנת החוב בתיק ההוצאה לפועל.בקש באמצעות טופס ניתן להגיש

 דומהפרטי, טעות בחישוב וכבעקבות תשלום ישירות לזוכה באופן למשל  הקטנת חוב

 
 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .ב

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

  סכום ההקטנה, סיבת ההקטנה. – 3מלא את הפרטים בסעיף 

 בטופס 5סעיף  – את הנימוקים לבקשה ציין 

 בטופס 6סעיף  – חתום בתחתית הטופס 

 אופן הגשה : 

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

 את הבקשה באמצעות האזור האישי.להגיש   

 ת רק על ידי החייב או אם הבקשה מוגש :טרוני / פקס ללשכה בה מתנהל התיקשליחה בדואר אלק -              

 בתיק מזונות.                

 : רק על ידי החייב או אם הבקשה מוגשת בתיק מזונות.שליחה בדואר ללשכה בה מתנהל התיק -              

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

  בכל לשכת הוצאה לפועל.להגיש את הבקשה ם הבקשה מוגשת בתיק מזונות ניתן א                

 
   לבקשה()מסמכים שחובה לצרף צרופות  .ג
  יש לצרף אסמכתא הוכחת תשלום. –בבקשת חייב להקטנת קרן 

  פסק הדיןמעותק יש לצרף  –בבקשה להקטנת חוב עקב פסק דין. 

 
 מה הלאה? .ד

 

  מתן החלטה לגורם הרלוונטילתועבר הבקשה. 

  ממועד הגשת הבקשה.ימים  45 תוךבדואר 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

 
 
 

  
 
 
 
 

 בקשה להקטנת קרן חוב – הסברדף                      
 

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


                                                                                   

 2מתוך  2עמוד   
גרסה  503מס' טופס 

31.05.2020 
 www.eca.gov.il  :אתר האינטרנט 073-2055000 / *35592מוקד שירות טלפוני 

 
 

תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        

       

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

 
         

           

              
           

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 פרטי המבקש    

 אחר_________     במקרה של מס' זוכים ציין מס' זוכה __  זוכה    __  מס' חייבים ציין מס' חייבבמקרה של  חייב      

 מספר זיהוי: שם משפחה: שם פרטי:

  
 ס"ב

 

         
         
 

 דואר אלקטרוני: כתובת: טלפון:

         
0           

                       @ 

  מ.ר.  פרטי עו"ד:
 

 הבקשה מוגשת בעניין  
  

 _______________              אחר  ___________________ מס' חייב חייב         

 :מספר זיהוי :שם משפחה :שם פרטי

  
 

         ס"ב
         

  

 בקשה להקטנת קרן  

 [   בקשה להקטנת חוב      102]           
 
  חייב     ]  [ מוגש ע"י       זוכה ]  [ מוגש ע"י   
 

 :)סמן את המתאים(   סיבה:

 י]  [ שינוי קרן                ]  [ טעות בחישוב              ]  [ טעות סופר                ]  [החלטת רשם        ]  [ תשלום פרט

 ]  [ תשלום ממונה         ]  [ תשלום חייב                ]  [ תשלום ערב               ]  [ החזר אגרה         ]  [ שובר אגרה  

 ]  [ סגירת תיק             ]  [ סגירת קרן                  ]  [ בעקבות סגירת חייב יחיד בקרן                  

 ]  [ אחר/ שונות: _____________________                  

 

 ]  [ תיק בהסדרסכום ההקטנה:_________ נכון ליום:____________           

 

 צרופות   
  יש לצרף אסמכתא הוכחת תשלום. –בבקשת חייב להקטנת קרן 

  יש לצרף עותק מפסק הדין –בבקשה להקטנת חוב עקב פסק דין. 

 

 נימוקים לבקשה   

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

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

 
               _______________________              __________________________________________________  _ 

 התימח                                      שם מלא                                תאריך                         
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