
 .נבנתה טבלת המרה מנת להקל את המעבר מטפסי הגשה הישנים לטפסים החדשים על

 למצוא בקלות את מספר לחדשים ו ם ניווט בין קודי הבקשה הישניםהטבלה תאפשר לכ

 .הטופס החדש                                                     

מס'  שם הבקשה מס' קוד בקשה
הטופס 

 ישן

מספר  שם הטופס ישן
טופס 
 חדש 

טפסי 
 חייבים/זוכים/כללי

 זוכים+חייבים 403 1בקשות כלליות  211 העברת תיק ללשכה אחרת 122

הודעה בדבר סיום מסלול מקוצר  212
 ) *** לא בשימוש(

לא בשימוש  הוסר 1בקשות כלליות  211
 הוסר

בקשה להעברת תיק ממסלול  210
 מקוצר לרגיל 

 זוכים+חייבים 403 1בקשות כלליות  211

לפשרה או  מתן תוקף של החלטה 302
 הסדר

 זוכים+חייבים 405 1בקשות כלליות  211

 זוכים+חייבים 988 1בקשות כלליות  211 בקשה כללית 988

בקשה להחלטה במעמד צד אחד  306
 בהעדר

 זוכים 402 1בקשות כלליות  211

 זוכים+חייבים 410 1בקשות כלליות  211 בקשה לתגובת החלטת רשם ללא קוד בקשה

 זוכים+חייבים 401 2בקשות כלליות  212 מועד דיון בקשה לדחיית 112

 זוכים+חייבים 401 2בקשות כלליות  212 בקשה לביטול מועד דיון 113

 זוכים+חייבים 400 2בקשות כלליות  212 בקשה לזימון צד ג' לחקירה 59

בקשה לזימון חייב )חקירת  159
 יכולת(

 זוכים+חייבים 400 2בקשות כלליות  212

 זוכים+חייבים 406 3בקשות כלליות  231 תיק סגירת 71

 זוכים+חייבים 406 3בקשות כלליות   231 מחיקת פרטי חייב  71

בקשה להחזרת חייב שנמחק  196
 בתיק פתוח 

 זוכים 507  3בקשות כלליות  231

 זוכים 507 3בקשות כלליות  231 בקשה לפתיחת תיק שנסגר 196

בקשה להגבלת חייב לא מוגבל  310
 אמצעיםב

 זוכים 506 3בקשות כלליות  231

 חייבים 236 התנגדות/פרעתי 218 התנגדות לביצוע שטר 105

 חייבים 236 התנגדות/פרעתי 218 התנגדות לביצוע תביעה 106

הארכת מועד והתנגדות לביצוע  135
 שטר

 חייבים 236 התנגדות/פרעתי 218

הארכת מועד והתנגדות לביצוע  136
 תביעה

 חייבים 236 ות/פרעתיהתנגד 218

 חייבים 236 התנגדות/פרעתי 218 בקשה בטענת פרעתי 119

 זוכים 234 התנגדות/פרעתי 218 בקשה לחיוב בחוב פסוק 309

בקשה לחיוב צד שלישי בחוב  308
 פסוק

 זוכים 234 התנגדות/פרעתי 218

ביטול/עיכוב/חידוש  214 עיכוב הליך/ הליכים 61
 הליכים

 חייבים 214

ביטול/עיכוב/חידוש  214 יטול/הליך/הליכיםב 62
 הליכים

 חייבים 214

ביטול/עיכוב/חידוש  214 חידוש הליך/ הליכים 63
 הליכים

 זוכים  



מס'  שם הבקשה מס' קוד בקשה
הטופס 

 ישן

מספר  שם הטופס ישן
טופס 
 חדש 

טפסי 
 חייבים/זוכים/כללי

ביטול/עיכוב/חידוש  214 סגירת חייב 71
 הליכים

 זוכים+חייבים 406

ביטול הגבלת חייב לא מוגבלת  311
 באמצעים

ביטול/עיכוב/חידוש  214
 הליכים

 םחייבי 214

צו תש'/חייב מוגבל/  222 בקשה למתן צו תש'/שינוי צו 50
 איחוד תיקים

 זוכים+חייבים 233

 4הכרזה על חייב מוגבל  ) 116
הגבלת כרטיסי אשראי,  -הגבלות

הגבלת יציאה מהארץ, הגבלת 
לקוח מיוחד בבנק ישראל והגבלה 

 לייסד תאגיד או לעמוד בראשו(

צו תש'/חייב מוגבל/  222
 םאיחוד תיקי

 חייבים 222

צו תש'/חייב מוגבל/  222 בקשה לאיחוד תיקים 73
 איחוד תיקים

 חייבים 7

צו תש'/חייב מוגבל/  222 בקשה לצרף תיק לאיחוד 74
 איחוד תיקים

 זוכים+חייבים 235

צו תש'/חייב מוגבל/  222 בקשה לביטול איחוד תיקים 154
 איחוד תיקים

 זוכים+חייבים 235

בקשת זוכה  215 ליןרישום עיקול מטלט 1
 לנקיטת הליכים

 זוכים 504

בקשת זוכה  215 הוצאת מעוקלים 21
 לנקיטת הליכים

 זוכים 504

בקשת זוכה  215 הודעת פינוי  11
 לנקיטת הליכים

 זוכים 505

בקשת זוכה  215 פינוי 24
 לנקיטת הליכים

 זוכים 505

בקשת זוכה  215 הודעה בדבר עשיית מעשה 8
 לנקיטת הליכים

 זוכים 505

בקשת זוכה  215 עשיית מעשה 9
 לנקיטת הליכים

 זוכים 505

בקשת זוכה  215 בקשה להוצאת צו עשה  142
 לנקיטת הליכים 

 זוכים 505

בקשת זוכה  215 רישום עיקול רכב 13
 לנקיטת הליכים

 זוכים 504

בקשת זוכה  215 תפיסת רכב 32
 לנקיטת הליכים

 זוכים 504

בקשת זוכה  215 ןרישום עיקול מקרקעי 14
 לנקיטת הליכים

 זוכים 504

בקשת זוכה  215 זכויות הנובעות מהערת אזהרה. 15
 לנקיטת הליכים

 זוכים 504

בקשת זוכה להליכי  217 צו מאסר **)בתיקי מזונות בלבד( 51
 2ביצוע 

 זוכים 510

בקשת זוכה להליכי  217 צו הבאה 60
 2ביצוע 

 זוכים 510

בקשת זוכה להליכי  217 הפקת אזהרה נוספת 200
 2ביצוע 

 זוכים 501

 

 



 

בקשת זוכה להליכי  217 מסירה אישית של אזהרה 201
 2ביצוע 

 זוכים 501

בקשת זוכה להליכי  217 עיכוב יציאה מהארץ 58
 2ביצוע 

 זוכים 506

בקשת זוכה להליכי  217 הוספת צו עשה 142
 2ביצוע 

 זוכים 505

כה לנקיטת בקשת זו 216 רישום עיקולי צד ג' 56
 הליכי ביצוע

 זוכים 508

בקשת זוכה לנקיטת  216 מימוש עיקול צד ג' 57
 הליכי ביצוע

 זוכים 508

בקשת זוכה לנקיטת  216 עיקול מתחדש 55
 הליכי ביצוע

 זוכים 508

בקשת זוכה לנקיטת  216 עיקול כספי זוכה 83
 הליכי ביצוע

 זוכים 508

כה לנקיטת בקשת זו 216 מימוש עיקול כספי זוכה 84
 הליכי ביצוע

 זוכים 508

 זוכים 502 בקשות כספיות  220 הגדלה/ הוספת קרן חוב 101

 זוכים 503 בקשות כספיות  220 בקשה להקטנת חוב  102

 זוכים+חייבים 404 בקשות כספיות  220 שינוי כלל חישוב בתיק 104

 יביםזוכים+חי 404 בקשות כספיות  220 בקשה לחילוט/ החזר ערבון 134

 זוכים   בקשות כספיות  220 עיכוב/שינוי עיכוב/ביטול כספים 86

 זוכים+חייבים 223 הוספת גורם בתיק 223 הוספת חייב  100

 זוכים+חייבים 407 בקשה לעדכון פרטים 219 שינוי חשבון בנק לבא כוח  110

 זוכים 213 בקשה למסירת מידע 213 מתן צו למסירת מידע 98

 זוכים 213 בקשה למסירת מידע 213 (98ון במידע )אוחד עם מתן צו לעי 99

בקשה להטיל עיקול אצל גורמי צד  56
 ג'

עיקול ברישום מדיה  300
 מגנטית

 זוכים 300

( איחוד 568) 7טופס  568 בקשה לאיחוד תיקים  73
 תיקים

 חייבים 7

ללא קוד 
 בקשה

שאלון +וויתור  529   שאלון וויתור סודיות
   סודיות

    

 זוכים+חייבים 408 בקשה לעדכון פרטים  219 בקשה לשינוי יצוג 111

 זוכים+חייבים 407 בקשה לעדכון פרטים  219 שינוי פרטי גורם 307

 

 

 

 

 

 

מס' קוד 
 בקשה

מס'  שם הבקשה
הטופס 

 ישן

מספר  שם הטופס ישן
טופס 
 חדש 

טפסי 
 חייבים/זוכים/כללי



מס' קוד 
 בקשה

מס'  שם הבקשה
הטופס 

 ישן

מספר  שם הטופס ישן
טופס 
 חדש 

טפסי 
 חייבים/זוכים/כללי

רישום /רישום חוזר חייב במרשם  350
 חייבים משתמטים 

מרשם חייבים  333
 משתמטים 

 זוכים+חייבים  

 זוכים 500 ר טופס פינוי מושכ חדש טופס פינוי מושכר  988

דיווח - 74טופס  חדש  דיווח מסירה חדש  
 מסירה 

 זוכים 74

ללא קוד 
 בקשה

בקשה לקבלת מידע על גובה החוב 
 מזונות 

ללא 
 מספר

בקשה לקבלת מידע 
על גובה החוב 

 מזונות 

 זוכים+חייבים  

ללא קוד 
 בקשה

טופס בקשה להעברת תיק למסלול 
 מזונות 

ללא 
 מספר 

טופס בקשה 
תיק  להעברת

 למסלול מזונות 

 זוכים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


