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 הסבר מהות הבקשה .א

 

, לפי חוק הוצאה לפועל  ("חייב משלם")להלן:  חייב המשלם את חובובקשת חייב להכיר בו כבטופס זה ניתן להגיש 
  25%ריבית הפיגורים בתיק בשיעור  תופחתאם תאושר הבקשה  .: "החוק"()להלן1967-התשכ"ז

 מסוימים לפי המפורט בחוק.ויעוכבו הליכים 
 

  -מהתנאים הבאים אחד התקיים  אם: תנאים להגשת הבקשה
 , (על ידי רשםשניתן צו תשלומים  )לפי זו בקשהעד למועד הגשת  שילם שלושה תשלומים ברציפות החייב -
  ו.ינוהמשיך לשלם עד למתן החלטה בעני  
 והמשיך לשלם עד למתן החלטה בעניינו. "המנהל"טבלת שילם תשלום אחד לפי כללי החייב -
   )פריסת תשלומים זו מופיעה באזהרה הנשלחת לחייב לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל המאפשרת  
 (.א לחוק69תשלום חוב בתשלומים קבועים לפי סעיף   
 

  תוצאות ההכרה:
 בכפוף למופיע בחוק. 25% -אינו גבוה מהפחתה בשיעור ש -הנצברת על יתרת החוב  הפחתת ריבית הפיגורים( 1
 .בתיק עיכוב הליכי גבייה מסוימים( 2

 קול משכורת, עיקול חשבון עו"ש, הליך עי -ההליכים הבאים לא יינקטו ואם ננקטו הם יעוכבו או יבוטלו     
 עיקול מיטלטלין, מימוש עיקול רכב שעוקל ברישום, הגבלת רישיון נהיגה.    
 

 דגשים:
o בתיק בו מספר חייבים –  

גם עבור החייבים האחרים  מהחוב כולואם אחד מהחייבים בתיק הוכר כ"חייב משלם", הריבית בתיק תופחת 
 בתיק. 

 (25% עד  לא תהיה הפחתת ריבית כפולה )מקסימום הפחתה –אם מספר חייבים הוכרו כ"חייב משלם" 
o  לא תינתן  ,הפחתת הריבית בוטלהו 11ב69לפי סעיף לחייב  במקרה בו בוטלה הכרה –בקשת חייב נוספת להכרה

 שוב כחייב משלם. החייב הפחתת ריבית גם אם יוכר  בשנית
o והתיק נפתח בהוצאה לפועל ריבית שנקבעה בהסכםאם הריבית הנצברת בתיק היא  - בתיק בו ריבית הסכמית ,

 שיעור הריבית לא יופחת. –(2019באוקטובר  2)ג' בתשרי תש"פ,  יום תחילת החוק   לפני
 

 כיצד יש להגיש את הבקשה .ב

  המבקש כולל מספר טלפון נייד או אמצעי קשר    פרטי את מספר התיק בו מבוקשת ההכרה , מלא 

 בטופס. 1סעיף  –אחר ובעניין מי מוגשת הבקשה       

 "סיבת בקשתךאת  2בסעיף  סמן - בקשה להכרה כ"חייב משלם.  

  בטופס. 5סעיף  -פרט נימוקיך לבקשה 

 בטופס( 5בתחתית הטופס )סעיף  חתום 

 ניתן לשלוח את טופס הבקשה בדואר או להגיש בלשכה בה מתנהל התיק. אופן הגשה : 

 ניתן להגיש את הבקשה בכל לשכות ההוצאה לפועל. –חייב                         
 

   )מסמכי חובה שעל החייב לצרף לבקשה(צרופות  .ג

 
 המוגשת על ידך. ראשונההרק כאשר מדובר בבקשה צרף  - צילום תעודת זהות 

 ( רק במקרה בו התשלוםאסמכתא המעידה על תשלום לזוכה )לא בוצע במערכת הוצאה לפועל   

  הוכר בעבר כ"חייב משלם" וזוכה ביקש לבטלה(במקרה בו ) מניעת ביטול ההכרהל נדרש לצרף רק בבקשהתצהיר 
 

 מה הלאה? .ד

 

  רשם בפני  לעיוןמנהל לשכת ההוצאה לפועל ובמקרים מסוימים המפורטים בחוק תועבר בקשתך תועבר לעיון בפני

 הגורם השיפוטי במערכת ההוצאה לפועל., שהוא ההוצאה לפועל

 הגשת הבקשה. ממועדיום  45כ  תשלח אליך בדואר תוך ההחלטה 

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

 .073-2055000או  *35592טלפוני ה

  הודעה לצדדים בתיק.  תשלחכ"חייב משלם",  ותוכר ךבקשתבמקרה בו אושרה 

ימים לאחר שליחת ההודעה  30 רק לאחר תכנס לתוקף)הפחתת הריבית ועיכוב הליכים מסוימים(  בחייב ההכרה

 . בוטלה בעקבות בקשת הזוכה בתקופה זוואם לא  לזוכה

 

 להכרה כ"חייב משלם" : בקשה דף הסבר
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תאריך  :ב לשכת ההוצאה לפועל

 :בקשה

        

        

        
  יום חודש שנה

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

          
            

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

  

  
 

 פרטי המבקש  

 _________אחר            __במקרה של מס' חייבים ציין מס' חייב חייב      

 מספר זיהוי: משפחה: שם :שם פרטי

  
 ס"ב
 

         
          

 דואר אלקטרוני: כתובת: :נייד טלפון

         
0           

                       @ 

  מ.ר.  פרטי עו"ד:
 

 
 

 בקשה להפחתת ריבית ועיכוב הליכים בתיק הוצאה לפועל – בקשה להכרה כ"חייב משלם"  [351]      

 לפי טבלת     1תשלומים ברציפות(, או שילם לפחות תשלום  3חייב עמד בצו חיוב בתשלומים )שילם לפחות   ]  [       
 .בעניינו. והחייב ממשיך לשלם עד מתן החלטה מנהל             

  חייב שילם לזוכה ומצורפות אסמכתאות על סכום שלא דווח  בסכום ________________   ]  [       

 __________________________________________________________ -אחר    ]  [       

  רשימת ההליכים שיבוטלו/יעוכבו: )נא פרט במקומות המסומנים(אם תוכר כחייב משלם להלן 

 עיקול מיטלטלין )למעט רכב( .1
 מימוש עיקול רכב שעוקל ברישום .2
 הגבלת רישיון נהיגה  .3
 ביטול עיקול חשבון עובר ושב : שם הבנק  _______________________ מספר סניף  ___________________ .4
 __________________כתובת המעסיק_________________  _______ביטול עיקול משכורת : שם המעסיק   .5

 
 

 )מסמכי חובה הנדרשים לצרף לבקשה(צרופות  

 המוגשת על ידך. ראשונההרק כאשר מדובר בבקשה צרף  - צילום תעודת זהות 

 ( אסמכתא המעידה על תשלום לזוכה  )רק במקרה בו התשלום לא בוצע במערכת הוצאה לפועל 
 
 
 
 

 נימוקים לבקשה  

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 חתימת המבקש  
 

_________________________________             _______________________              __________________ 

 שם מלא                                                     חתימה             תאריך                                 
 

              
          

1 

2
1 

4
1 

5 

 ת ריבית פיגורים ועיכוב הליכים(ת)הפחלהכרה כ"חייב משלם"  ת חייבבקש
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