
 דע כי נפתח כנגדך
תיק הוצאה לפועל!

שלום רב,

נפתח נגדך תיק בלשכת המסלול המקוצר בהוצאה לפועל.
על מנת להימנע מביצוע עיקולים ופעולות מבצעיות נגדך, עליך להסדיר את חובך בהקדם.

דרכים לתשלום החוב 
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בדרכים הבאות: . 	

	 www.eca.gov.il אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגביה
 באמצעות מוקד המידע הטלפוני: 35592* / 073-2055000 	

המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות: 18:00-08:00
בכל לשכות ההוצאה לפועל.   	

תשלום במזומן בבנק הדואר . 	
יש לגשת לבנק הדואר עם השובר המצורף לאזהרה זו. )אפשר לגשת לבנק הדואר גם ללא 

שובר, להזדהות באמצעות תעודת זהות ומספר תיק הוצאה לפועל ולבצע תשלום(.
תשלום בהוראת קבע בבנק. 	

 ניתן לבצע את תשלום החוב באמצעות הגדרת הרשאה לחיוב חשבון )הוראת קבע(.
 לצורך עדכון הרשאה בתיק נדרש למלא ולחתום על טופס הרשאה לחיוב חשבון

 עליו נדרש החייב להחתים את הבנק. ועל ספח מלווה להרשאה לחיוב חשבון בו החייב
 ימלא את הפרטים המבוקשים על ידו לצורך הקמת ההרשאה בתיק.
 www.eca.gov.il את הטפסים ניתן למצוא באתר הרשות בכתובת

אם לא תשלם את חובך במיידי
עלול החוב לעלות בסכום ניכר - תשלום מיידי של החוב יקטין הוצאות נוספות כגון הפרשי 	 

הצמדה וריבית והוצאות עיקולים. 
ינקטו נגדך הליכי הוצאה לפועל כגון עיקול משכורת, עיקול כספים בקופות גמל וקרנות 	 

השתלמות, תפיסתך רכבך וכדומה. 

שלם את חובך עוד היום
על מנת להימנע מביצוע עיקולים ופעולות מבצעיות נגדך.

דרכים ליצירת קשר עם לשכת המסלול המקוצר:
 טלפון: 	559	* או 055000	-	07, בהגיעך לנתב הקולי יש להקיש 1 לשפה העברית

ֲ 	 למעבר לנציג שרות   ֲ 	 למידע בנושא מסלול מקוצר.    ֲ 	 לפניות בנושא הוצאה לפועל   

אם בינתיים הגעת להסדר עם ההוצאה לפועל, אין להתייחס לפנייה זו. 
רשות האכיפה והגבייה

* ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה

לרשותכם מגוון ערוצי הקשר

מדינת ישראלרשות האכיפה והגבייה

אזור אישי
צפייה במסמכי

התיק וביצוע פעולות.
שאל את נותן השירות

www.eca.gov.il
קבלת מידע ותשלום חוב

שירותי
הודעות

קבלת עדכונים לנייד 
והחלטות רשם למייל

זימון תור ללשכות
ההוצאה לפועל

*35592
073-2055000
שעות פעילות המוקד: 

ימים א'-ה' 18:00-08:00
צ'אט 
אנושי


