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 טיפול בבקשות המוגשות בדואר:

 אילו סעדים לא ניתן לקבל בדואר:

 .בקשה לביצוע .1

 בקשות זוכה: .2

  בקשה לסגירת תיק . – 71סעד 

  בקשה לביטול הליכים . – 62סעד 

  בקשה להקטנת קרן . -102סעד 

 בקשת זוכה/ב"כ זוכה להוספת/עדכון פרטי חשבון לזיכוי. .3

 ם מתבקש גם עדכון פרטי חשבון לזיכוי.בקשת זוכה להוספת/החלפת ייצוג עו"ד, א .4

 
 

 "דואר נכנס"תהליך עבודה לטיפול ב
 
 "דואר נכנס".חותמת עליו הטביע לב להיות מטופל ביום בו הוא מתקבל ויש הדואר חיי .1

 לתקנות חוק ההוצאה לפועל: 15בתקנה יש לבדוק באם הדואר הנכנס עומד בתנאים הנדרשים  .2

 כ.המבקש או ב"כל בקשה תהיה בכתב, חתומה ע"י   .2.1

 .לפי העניין והמצורפים לנוהל זה ,יש להשתמש בטפסים שבתקנות .2.2

 לכך. יועדיש לציין את קוד הסעד המבוקש ותמצית הבקשה במקום המ .2.3

תיק הוצל"פ, שמות ומספרי זהות של הזוכה ושל החייב, את העניין המבוקש מספר  המבקש יציין .2.4

 .לאיזה חייב מתייחסת הבקשהו

טלפון  פריין את הכתובת למשלוח דואר, מען למשלוח דואר, מיקוד , מסבבקשת חייב יש לצ .2.5

 ., ככל הניתןוטלפון נייד
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 לבקשת חייב ראשונה, יש לצרף צילום של ת.ז או של תעודה מזהה אחרת. .2.6

 יש לבדוק שאכן צורף. /צרופה אחרת,ערובה/בקשה המחויבת בתצהירכל ל .2.7

 בקשות זוכים / חייבים.דואר העומד בתנאים האמורים יוקלד בהתאם לנוהל  .3

תופק שתידחה על ידי המערכת ויש להקלידה במחשב על מנת  ,בקשה חסרה במסמכים הנדרשים .4

 . הבקשה409המערכת מבצעת תיעוד דחיית הבקשה במסך  .מדבקה ועליה ייכתב  "בקשה לא תקינה"

  .תוחזר בצירוף טופס ההחזרה למגיש

צירוף מסמכים ואשר בהעדרן תופק מדבקה  להלן רשימת הבקשות בהן מערכת המחשוב דורשת

 כאמור:

  .שלא צורף לה צילום ת.ז ,בקשת חייב ראשונה בתיק .א

 צילום ת.ז, כתב ויתור סודיות ושאלון. ללא ,(50בקשה לשינוי הסדר תשלומים )סעד  .ב

 צילום ת.ז, כתב ויתור סודיות ושאלון. ללא( 116בקשת להכרזת חייב מוגבל באמצעים )סעד  .ג

 תצהיר החתום כדין. ללא "פרעתי"ת בטענ בקשה .ד

(, אם פרטי 58( ועיכוב יציאה מן הארץ )סעד 163-168בקשת זוכה להטלת הגבלות )סעדים  .ה
 החייב לא תואמים לפרטי נושא ת.ז זו במשרד הפנים.

 :, בצירוףיוחזר למבקש דואר שאינו עומד בתנאים אלו .5

 .טופס החזרת דואר .5.1

 ., אם קייםדף הנחיות .5.2

 כה המתאימה .בקשת חייב / זו .5.3

וקלד במסך ת בטופס( /ים)המספר סיבת ההחזרה .להחזרה בטופס  האמורהסיבה/ות יש לסמן את 

 .(627הודעות פנימיות )

 יוחזרו כאמור. ,לאשבמידה . כל הבקשות המתקבלות חייבות לעמוד בדרישות הנוהל הרלוונטיות .6
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ליו לעשות זאת בשני עותקים לפחות. עותק אחד לתיק המגיש בקשה, ע, / זוכה שאינו מיוצגחייב  .7
  ועותק אחר יש להעביר לזוכה או לבא כוחו.

  בא כוח זוכה. \תוגש בקשה תקינה בעותק אחד, על הפקיד לצלם עותק לזוכה שבמידה       

במידה שנשלחה בקשה שאינה תקינה בעותק אחד והבקשה ממילא מוחזרת למבקש, יש לסמן בטופס 
 עותקים. 2 -ואר כי על המבקש לתקן את הבקשה ולהעבירה בהחזרת ד

הזוכים, יש להחזיר  פרובמידה ולא צורפו העתקים כמס 3%מדובר על בקשה לאיחוד תיקים שבמידה  .8

 הבקשה לחייב להשלמה. 

 .כאשר פרטי עורך הדין אינם קיימים במערכת .9

תעדכן את פרטי ב"כ צד ג' בפעילות  בקשה ראשונה של צד ג' מיוצג, תוגד בצירוף ייפוי כח. המזכירות .10

 הפנימית, בכדי שעוה"ד ידרש לצרף ייפוי כח פעם אחת בלבד.

הבקשה בצירוף טופס החזרת דואר, ישלחו לכתובת אותה ציין החייב ככתובת השולח. אם כתובת זו  .11

 שונה מהכתובת שמופיעה בתיק, יש לצרף טופס בקשה לעדכון פרטים ולסמן הסעיף הרלוונטי בטופס

 החזרת דואר בהתאם.

 דגש
 

 ינו כל הסיבות להחזרה.אר" יש לבדוק שצוכשמחזירים בקשת חייב בצירוף "טופס החזרת דו

 

 נוהל טיפול בפקס 
 
לא יתקבלו בקשות בפקס מלבד הסעדים שיוגדרו להלן וגם לבקשות אלו יש להתייחס כאל  ,ככלל .1

 דואר נכנס:

 .ביםקרוימים הה תביטול/ דחיית דיון הקבוע לשלוש .1.1

 בקשה לביטול פינוי בפועל הקבוע למחרת. .1.2

 שעות . 24כאשר היא נדרשת ע"י רשם ההוצאה לפועל בתוך פרק זמן של עד  תגובת הצדדים, .1.3

 הבקשה תוקלד תוך שעה משעת קבלת הפקס, על המגיש לוודא הגעת הפקס והקלדתו במוקד המידע. .2


