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אם הבקשה בתיק איחוד ,מספר התיק הפרטני :

לשכת ההוצאה לפועל
»
ב«
תאריך בקשה ____/__/
בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים 1
סוג המבקש:
זוכה

כונס נכסים

צד ג'

* ניתן להגיש בקשה אחת על גבי כל טופס
הבקשה מוגשת בעניין:
צד ג'
חייב

אחר:

מספר

אחר:

כונס נכסים

מספר

שם פרטי

מספר זיהוי

שם משפחה

טלפון

כתובת

מ.ר.

מספר טלפון

דואר אלקטרוני

*בממשק עיקולי רכב למשרד הרישוי ע"פ מספר זיהוי מתקבלות תשובות בגין עד  5רכבים(גם אם
בבעלות החייב רכבים נוספים)

[ ]11רישום עיקול כלי תחבורה

[ ]11הוצאת מעוקלים

מספר הליך מקדים

[]11הודעת פינוי

סוג כלי הרכב:

רכב

ציוד מכני הנדסי

כלי שיט

כלי טיס

מועד פינוי

לפי מספר רישוי

[ ]12פינוי

מספר הליך מקדים

מתאריך

לפי מספר זיהוי

[ ]11תפיסת כלי תחבורה

עד

כתובת לביצוע :

מספר הליך מקדים

כתובת שטחים

רחוב

עיר

מיקוד

תיאור כתובת ________________________________

[ ]8הודעה בדבר עשיית מעשה
[  ]9עשיית מעשה

מבצע ההליך ( :סמן את המבצע המבוקש)

מספר זיהוי כלי תחבורה

תדפיס רשם המשכונות
תדפיס רשם החברות

(מסמך חובה)

(מסמך חובה)

*ברכב שממועד עלייתו על הכביש חלפו  01שנים יש לציין את הפרטים הבאים:

שנת ייצור/עלייה לכביש_______ הערכת שווי רכב ____________
תדפיס מידע אודות הרכב ממשרד רישוי

[]12רישום עיקול מקרקעין
רישום העיקול  _________________:שם________:
קום
מ
_____________________________________
לבקשה
נימוקים
כתובת_________________________________________:
יישוב  ____________________ :מיקוד______________:

פקיד הוצל"פ
ב"כ הזוכה
בעל תפקיד מטעם הלשכה
בעל תפקיד מטעם ב"כ

לא

אופן התשלום

סך התשלום עבור כל הליך לפי סוג הליך וכתובת הביצוע,
מפורסם באתר האינטרנט ובלשכות ההוצאה לפועל
(מזומן /צ'ק ב"כ מורשה)

כרטיס אשראי
הרשאה לחיוב חשבון

טופס מספר 111

יישוב

כלי תחבורה

[ ]11רישום עיקול מיטלטלין

בנק

שם משפחה

כתובת

פרטי עו"ד

שובר

שם פרטי

מספר זיהוי

סניף
92021111

מספר חשבון

כן
[]11זכויות הנובעות מהערת אזהרה
נסח רישום מקרקעין  /אישור רישום זכויות
פרטי הנכס
חלקה_________________:
גוש_______________:
חלקים________________:
תת חלקה_____________:
(מסמך חובה)

תמצית בקשה___________________________________:
_____________________________________________
_____________________
חתימת המבקש או ב"כ

