
 סיבוב הופעות לשכת עורכי הדין  

   
 2016ספטמבר 
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 פתיחת תיקים
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 תביעה על סכום קצוב

 של כדין מסירה שבוצעה לאחר רק קצוב סכום על תביעה תיק לביצוע להגיש ניתן•

   .ההתראה תקופת וחלפה (מסירה אישור עם רשום דואר) לחייב ההתראה

 (1979 -ם"תש ,לפועל ההוצאה לתקנות א19 טופס) ההתראה נוסח על הקפדה•

   החוב סכום•

 "ההתראה משלוח מועד" מצוין הביצוע בקשת טופס ג"ע - ההתראה מסירת מועד•

   .המסירה מועד במקום

    וצורפו כדין בוצעה שהמסירה ובלבד המשלוח מועד לציין ניתן הטופס לתיקון עד     

   .לכך אסמכתאות     
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 _________________________________________________________________________________________:נושא התביעה

 : מועד משלוח ההתראה

:  מהות כתב התביעה
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
_____ 

 



 תביעה על סכום קצוב

 

 את בהתראה נסב - ישתנה ההתראה נוסח מתמשכת התקשרות של במקרה•

 למועד עד יגדל החוב כי וייתכן מתמשך שהחיוב לכך החייב של ליבו תשומת

 .התיק פתיחת

  כבר מתמשכים חובות בגין הנשלחות בהתראות דומה הוראה להוסיף מוצע)

 .(בתקנות הטופס יתוקן בטרם עוד עתה
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 תביעה על סכום קצוב

 :צרופות כאשר הזוכה הינו תאגיד בנקאי

 

  כשעליו המלא ההלוואה הסכם את לצרף יש - ההלוואה הסכם תנאי הפרת•

 .החייב חתימת

 להתקשרות וראיה (חשבון דף) לחוב ראיה לצרף יש - ש"עו ממסגרת חריגה•

 חתימת את הנושא החשבון פתיחת להסכם ואחרון ראשון דף :חלקי הסכם)

 .(החייב

 

 

 

  בוצעו לא כי לציין יידרש הזוכה כ"שב כך הביצוע בקשת בטופס שינוי יתבצע•

 י"עפ ויציגו בידיו מצוי המלא ההסכם ,הלקוח מול ההתקשרות בתנאי שינויים

   .דרישה

 

. טופס דוגמת חתימה לא מהווה ראייה להתקשרות: לתשומת ליבכם  
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 פסק דין

 :לחוק ההוצאה לפועל( ב)6י סעיף "ד לנתבע עפ"המצאת פסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מועד ההגשה לביצוע ד"להמצאה בפסה התייחסות

 .פ בחלוף המועד שנקבע"ניתן להגיש לביצוע בהוצל ד"נקבע מועד לביצוע פס

 

 .ד"יום לאחר מתן פס 30ניתן להגישו לביצוע  לא נקבע מועד

 

כ נדרש להמציא את  "ב/ הזוכה

  לרבות דרישת)ד "פסה

חותמת מזכירות  י "המצאה ע

 (ש"בימ

 .  ד לחייב"יום ממועד המצאת פסה 30

 .ד"יש לצרף לבקשת הביצוע אישור מסירת פסה
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 פרטי העילה לביצוע

 ___________________  אחר    ___________________      ש   "בימ_______________           ש   "תיק בימ' מס 

 ___________מועד המצאה לחייב  _______________ החלטה  /ד"תאריך פס
 
 ש"ד                      ניתן עיקול זמני בביהמ"ש               מאושר מועד מוקדם לביצוע פס"ניתן פטור מאגרה בבימ  

 

                                                

 



 פסק דין

 :ג טופס הבקשה לביצוע לחישוב הריביות בתיק"הזנת מועדים שגויים ע

 

 :תקופת ריבית מוקדמת1.

  לקבוע יכול המשפט בית - והצמדה ריבית פסיקת לחוק (א)5 לסעיף בהתאם

 .ובהוצאות בחוב מדובר כאשר ד"פסה למועד מוקדמת ריבית תקופת

 

 .מהמועד בו מתחילה הריבית 3יש למלא כלל  -אם נקבעה תקופת ריבית מוקדמת 

 :כללי חוב לקרן 2המערכת תחולל באופן אוטומטי 

 

 

 

 

 

  

 

 

(: 12כלל )ריבית רגילה  

 מהמועד שצוין

(:3כלל )ריבית פיגורים   

 ממועד הפירעון
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 פסק דין

 :ש"ד בימ"ט עו"שכ. 2

 

 ריבית והצמדהלחוק פסיקת ( א)5לסעיף בהתאם 

 

 :מועד הפירעון. 3

 

יש למלא מועד זה  וד "המועד יהיה יום פסה ←ד לא נקבע מועד לתשלום "בפסה•

 . בבקשת הביצוע

יש למלא מועד זה בטופס הבקשה   ←( עתידי)ד נקבע מועד לתשלום "בפסה•

 .  לביצוע

 

 

8 



 פסק דין

 :חיוב בתשלומים. 4

 .פירעונה ממועד החל פיגורים ריבית תתווסף אליה עצמאית כקרן יפתח תשלום כל

 

 :הצדדים בין הסכמית ריבית .5

 שנקבע מהיום תחול ההסכמית הריבית ,עליו חל אינו והצמדה ריבית שחוק ד"בפסה

 .ד"בפסה

 

 

 

 ,הוצאות /מזונות דמי טבלאות של נכון מילוי על להקפיד יש -מזונות ד"פס בתיקי•

   .בלבד ד"בפסה שנפסקו רכיבים ,קבלות צירוף

 

 

 

 יש להקפיד למלא את בקשת הביצוע בהתאם לעקרונות שנקבעו לעיל
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 שטרות

 :חילול אינדיקציית

ספקתמ אינדיקציה השיק ג"ע כאשר לביצוע הבקשה הגשת על להקפיד יש 

 השטרות פקודת בהם מקרים למעט) חילול הודעת של צירופה על או לחילול

 .(בבנק לפירעון ההצגה מחובת פטרה

לבקשה עילה המשמשות העובדות" הביצוע בבקשת החלק מילוי על להקפיד יש". 
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 *:העובדות המשמשות עילה לבקשה הן כמפורט להלן

 .שטרות/קים'כמפורט  בפרטי החייב ובפירוט הצ_______________ בהסבת / ובערבות _______________ שטרות בחתימת יד בחתימת / קים 'אוחז בצ____________הזוכה 1.

 .ל לא כובדו במועדם ולא לאחר מכן למרות הדרישות שנשלחו לחייבים"שטרות הנ/קים'הצ2.

 .בלבד₪ ___________ שילמו החייבים סך / ל לא שילמו החייבים כל סכום "שטרות הנ/ קים'על חשבון  הצ3.

 .__________________________________________________________________לא הייתה חובה להציגו הואיל ו/ שטרות הוצגו לפירעון כדין/ קים'הצ4.

 ._____________________________________________________________________לא היה צורך במשלוח הודעת חילול הואיל ו/ נשלחה הודעת חילול5.

שטרות המפורטים בבקשה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה ובניכוי סכומים ששולמו מיום הפירעון עד למועד הגשת / קים'ח שהוא סכום הצ"ש_______________ל לשלם לזוכה סך "על כן  על החייבים הנ6.

 ____________________________________________________________________________________________________________________. הבקשה לביצוע

  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 הצהרה והתחייבות

 .מחייבת את הזוכים האחרים והם לא יוכלו לטעון כנגדה, זוכים מצהירים כי הם יודעים ומסכימים לכך שכל פעולה של כל אחד מן הזוכים בתיק1.

 .בא כוח הזוכה מאשר בזה כי בדקתי את פרטי החייב ואת פרטי החייבים והערבים וכי בקשת ביצוע זאת מוגשת באבחנה בין החייבים והערבים/הזוכה___________________ אני החתום מטה2.

 .שטרות אלה לפני מיצוי כל ההליכים נגד החייבים העיקריים/לא אפתח בהליכים נגד הערבים לפי שקים3.

 ב לחוק19ו( ב)א19או לפי סעיף  ימים מיום קבלת התקבול  7אני מתחייב לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל בגין כל תשלום שישלם החייב וזאת בתוך 4.

 .פ דרישה"השיק המקורי נמצא ברשותי ואני מתחייב להציגו  ע/ השטר. מאושרים כדין/השיקים  שנסרקו הנם מקוריים/ אני מצהיר בזאת כי השטרות5.

  

                                                                                                                                                                                                                          

  



 שטרות

 :פירעון מועד הזנת

השטר הצגת ממועד רק לחוב נזקפת הריבית - דרישה עם פירעון בר חוב שטר  

 ."הפירעון מועד" בעמודה יצוין התאריך ,לפירעון

חלות מועד את "הפירעון מועד" בשרה למלא יש - עתידי פירעון בר חוב שטר 

   .בשטר שנקבע כפי השטר
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 מס חשבון סניף' מס בנק' מס הסכמית. ר בנק זר פרעוןמועד  סכום שטר' מס קרן  

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 



 חישוב ותיקון תיקים שגויים שהזוכה בהם

 תאגיד בנקאי
 בריבית שנים במשך והתנהלו שנפתחו תיקים התגלו המדינה מבקר ח"דו במסגרת

 :לדוגמה ,שגויה

התיק בפתיחת שגויה ריבית טבלת ציון 

בתיק הזוכה י"ע מנוהלת שאינה ריבית טבלת 

מצו גבוהה ריבית בטבלת והתנהלו שנפתחו מגורים דירת למימוש משכנתא תיקי  

 .'וכו (המכסימלי הריבית שיעור קביעת) הריבית

 

ותיקון הנכונה לריבית בהתאם מחדש התיק לחישוב הזוכים כ"לב הועברו התיקים 

 .הצורך י"עפ החוב

בעניין הבנקאיים לתאגידים 2015 בנובמבר ישראל בנק של פנייה התבצעה  

 .הריבית מצו גבוהה בריבית שהתנהלו הסגורים התיקים

שנפלו טעויות לתיקון פועלים אנו במקביל.   

.ד המטפלים בתיקים"פ מלא ומהיר של עוה"נודה לשת  
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 חישוב ותיקון תיקים שגויים שהזוכה בהם

 רשות מקומית

ימים   30חוק הרשויות המקומיות קובע כי תשלום חובה לרשות המקומית שלא שולם תוך 

 .יישא תוספת פיגורים

 (.חודשי 0.5%)לשנה  6% -עודכן שיעור הריבית והופחת ל 2.6.14ב 

 :למרות השינוי

 9%גם לאחר השינוי נפתחו תיקים בריבית של  . 

טיפול בתיקים שמתנהלים לפי ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה. 

 

 .טיפול בשינוי כלל החישוב

 .  34502טבלת ריבית ייעודית 

 .ביצוע הקטנות חוב לתקופה בה התנהל התיק בריבית שגויה

 .3בחינת תיקים שמתנהלים לפי כלל 

 .טיפול בתיקים שנסגרו
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 שימוש בטבלאות ריבית

  התיק את לפתוח יש ,אחוזית ותוספת פריים י"עפ להתנהל צריכה חוב קרן כאשר•

  ריבית שיעור הוא בה המוזן שהערך) 34504 טבלה ולציין הרצוי החישוב בכלל
 .X% (+ישראל בנק י"ע המפורסמת הפריים

  .הריבית טבלאות לצמצום מהלך של בעיצומו נמצאת לפועל ההוצאה מערכת•

 .הפריים ריבית שיעור הוא שלהן העוגן אשר הטבלאות מטופלות ,ראשון בשלב

 .ישראל בנק ובליווי הבנקים מול מבוצע המהלך

  הנהוגה בריבית ישולמו הפיגורים כי הצדדים י"ע הוסכם בהם והלוואות בהסכמים•
  הנהוגה הריבית שיעור את להמיר יש - בנק אינו והזוכה (בנק טבלת) X בבנק

   .הפריים טבלת י"עפ ולפתוח פריים עוגן עם ריבית לנוסחת בנק טבלת באותה

 

        טבלה רק לבחור כן וכמו הנכונה הריבית בטבלת שימוש לעשות להקפיד יש

 .לזוכה התואמת
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 ר"יישום החלטות בתיקי פש

 

 מכונס פ"ההוצל ללשכות מגיעות הפטר וצווי כינוס צו ביטול בדבר החלטות•

 .הרלוונטיים התיקים בכלל ומיושמות הרשמי הנכסים

 

  ממועד יום 14 בחלוף אלא המזכירות י"ע ליישום ההחלטה במסירת צורך אין•

 .יושמה שטרם ההחלטה

 .לפועל ההוצאה לשכת בכל ההחלטה למסור ניתן זה במקרה - 

   .בנפרד תיק בכל ההחלטה את למסור צורך אין - 
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 בקשות

 

  ולצמצם) הבקשה מהות לפי הרלוונטי הבקשה קודב בקשות להגיש יש•

 (988 ,כללית בקשה בקוד השימוש את

  פרטי תשלום על דיווח•

   נהיגה רישיון הגבלת•
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 בקשות חייב –שירותים הדדיים 

 התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב•

 פריסת חוב מזונות ביטוח לאומי•

 ביטול הליך•

 הקטנת חוב•

 תיק/סגירת חייב•

 (בתיק מזונות)תגובה לבקשה להגדלת חוב •

 בקשה להפטר•

 

 1.11.16החל מ 

 (הסרה/החלפה/הוספה)שינוי ייצוג •

 כ"שינוי פרטי גורם שאינו ב•
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 '  עיקולי צד ג

 

 לגורמים בדואר או /ו אישית במסירה עיקולים לבצע ניתן לא - 'ג צד עיקולי•

   .(במערכת גורם קוד לציין יש) בממשק המחוברים

 

 9004 ספקים למרכבה בעיקול שנתפסו כספים מימוש•

 

  בקשה קוד) הנכסים כלל על עיקול - (9002 גורם קוד) ישראל למשטרת עיקולים•

  קוד ,משכורת עיקול ביצוע לעומת ,הכספים העברת לשם מימוש צו נדרש ,(56

 55 בקשה
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 כלים שלובים
 



 נושאים

 
 כלים שלובים"אבני היסוד של מערכת" 
 
המערכת כמכלול 

 
הגשה מרחוק 

בתי תוכנה. 
אזור אישי לעורכי דין. 
 

אזור אישי לפרטיים. 
 

דיוור 
 
שאלות ותשובות 
 
  

 
 



 אבני היסוד של המערכת

 נגישות למידע

 

 תיק אלקטרוני

 

 מנוע תהליכים 

 

 סל עבודה

 

 משימה

 

 מערכת פיננסית

 

 

 



 המערכת כמכלול



 המערכת כמכלול

,    שטרות, פ"תיק הוצל

   21-88888-94-2 



 המערכת כמכלול

כ חייב מגיש  "ב
בית /דרך האתר

תוכנה בקשה 
להקטנת חוב 

ח"ש 1000בסך   



 סבירות וניתוב –חוקי המערכת 

 
 

 

  

 

 



 המערכת כמכלול

דיוור בקשת 
החייב לבא כוח 

הופעת  . הזוכים
הבקשה באזור 

 האישי



 המערכת כמכלול

חוקי סבירות  

 –וניתוב מופעלים 

הקצאת רשם  

.לתיק  

במידה ואין  

הגשת , מסירה

הבקשה מעדכנת  

את מועד המסירה  

וסטטוס המסירה  

.למלאה  



 המערכת כמכלול

ממתין להקצאת  

 התיק לרשם



 המערכת כמכלול

חוק השיבוץ  

תיק   –מופעל 

משימת   -מוקצה 

מתן החלטה  

עוברת לרשם לפי  

חוקי השיבוץ  

החלטה  /בלשכה

 מנהלית



 המערכת כמכלול

 מתן החלטה בבקשה

 מתן החלטה בבקשה



 המערכת כמכלול

חוק השיבוץ  

 –מופעל 

המשימה  

עוברת למיישם  

יישום  /הרלבנטי

 אוטומטי



 בקשות ביישום אוטומטי 41 –חוקי המערכת 

 
 

 

 

  

 

 



 המערכת כמכלול

הקטנת   –יישום החלטה 

 חוב

 יישום החלטה



 המערכת כמכלול

,שטרות, פ"החוב בתיק הוצל  

 21-88888-94-2 ח"ש 1000 –קטן ב   



 המערכת כמכלול

דיוור על  / אירוע 
הקטנת החוב 

נשלח לבאי 
.  הכוח בתיק
סכום החוב 
וההחלטה  

מופיעים באזור 
.האישי ובתיק  



 בתי תוכנה –הגשה מרחוק 
 

 :הסבר קצר על התהליך
 
 התוכנות המשרדיות השונות מייצרות קבצים בצורה אוטומטית המכילים את

ומסמכים ( פרטים ייחודיים לבקשה, סוג בקשה, תיק)תיקים /נתוני הבקשה
 .רלבנטיים בהם נשתלים הנתונים

 
מסמכים אלו נחתמים בחתימה אלקטרונית באמצעות הכרטיס החכם. 
 
כספות"כל בית תוכנה מתזמן את הכנסת הקבצים ב." 
 
הקבצים נשלפים כל חצי שעה לעיבוד במערכת כלים שלובים. 
 
מופצות הבקשות שעובדו ועברו , 22:00ובשעה  15:00בשעה , פעמיים ביום

משימות אישור  /אלו יוצרות משימות מתן החלטה. למערכת כלים שלובים
 .  החלטות מנהליות והתקדמות התהליך/פתיחת תיקים

 
 בית התוכנה מקבל חיווי חוזר על קליטת הקבצים ושולח את המידע לעורכי

  .הדין
 

 
  

 
 



  –סוגי התיקים הניתנים להגשה מרחוק  12
 בתי תוכנה ואזור אישי

שטרות/שיקים   

תביעה על סכום קצוב 

פסק דין כספי   

פסק דין פינוי 

פסק דין להשבת מיטלטלין 

פסק דין אחר   

  משכון דירת מגורים 

משכון מקרקעין אחר   

משכון רכב 

משכון מיטלטלין אחר 

כביש אגרה 

תיק מזונות ביטוח לאומי 
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 אזור אישי –הגשה מרחוק 

 
 

"מאפשרות צפייה והגשה של כל המשרד  ". משפחות עורכי דין

 .בתיקיו בהנחה שהתיק מוגדר למשפחת עורכי הדין

 

בעתיד הקרוב ניתן יהיה גם לפתוח תיקים. 

 

הנתונים באתר מתעדכנים בזמן אמת ולא , בשונה מבתי תוכנה

 .מחכים לעיבוד כלשהו
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 אזור אישי –הגשה מרחוק 

 
 

המערכת ,תקינות בדיקות לאחר ,מרחוק בקשה מוגשת כאשר 

 ולפרטים המבקש סוג ,שהוגש הבקשה לקוד בהתאם בה תנהג

   .למערכת הוזנו אשר

כאשר ,מרחוק להגיש ניתן אותו בקשה בקוד להשתמש אין 

 .לחלוטין אחרת בקשה כוללים הבקשה מסמכי

שימוש ,ומדויקת תקינה בצורה בקשות הגשת על להקפיד יש 

  בצורה הפרטים והזנת הנדרשים המסמכים צירוף ,המתאים בקוד

   .מדויקת
 
 
   

 
 



 אזור אישי –הגשה מרחוק 
 

 

  במייל /בפקס להגיש שניתן הבקשות סוגי של מוגדרת רשימה ישנה
 .(הרשות באתר) הדדיים שירותים בנוהל המפורסמת

 :הבאים הדברים גם לבצע יהיה ניתן ייעול ותהליכי שיפורים במסגרת

 

   :האישי באזור תגובה הגשת

 

פעילות קיימת כאשר ,תגובה הגשת תתאפשר נובמבר מגרסת החל  
   .האישי באזור ,פתוחה לצדדים

כ"ב י"ע תגובות ,תקינה בצורה עובד שהתהליך שנוודא לאחר  
  באמצעות במקום (פרונטלית לא אם) זה בערוץ רק תוגשנה ,חייב/זוכה
   .פקס /מייל

לתיק ישירות תגובה הגשת -התהליך ייעול היא השינוי משמעות  
  בטיפול הכרוך ,ל"דוא לתיבת משלוח במקום לרשם משימה שתיצור
 .מזכירות

 
 
  

 
 



 אזור אישי –הגשה מרחוק 

 במסירה אישיתאזהרה: 

 

  .האישי באזור גם זמין "נייר תיק" בתיקיית שקיים אזהרה מסמך•

 מסירה לצורך עצמאי באופן להדפיסו יכולים זוכים כ"ב ,משכך

   .ללשכה בהגעה צורך ללא ,אישית

 

  התאמות בשל .רגילה במדפסת להדפסה ניתן האזהרה מסמך•

  ללא גם התשלום שובר את לשלם ניתן ,מעתה ,הדואר מול שבוצעו

 .מגנטי/האופטי הפס

 

  מסמך כאשר או נייר בתיק אזהרה מסמך קיים לא שבהם במקרים•

  הזמן עקב) בתיק העדכני החוב סכום את משקף לא האזהרה

  קוד) "אזהרה של אישית מסירה"ל בקשה להגיש הזוכה על ,(שחלף

 .נייר בתיק זמין מסמך שייווצר מנת על ,(201

 

 



 אזור אישי –הגשה מרחוק 

 
 
ייתור טפסים: 

 

יתייתר צירוף  , כאשר המגיש הינו הזוכה, "הקטנת חוב"בבקשה מסוג , בשלב זה

 .טופס לבקשה והמערכת תסתמך על הקלדת הנתונים בלבד

להרחיב את ייתור הטפסים גם לבקשות מנהלתיות  בכוונתינו, לאחר בחינה נוספת

 .נוספות

 

ממשק מול רשות המקרקעין: 

 

כ אין צורך לבצע  "החל מאפריל רשות המקרקעין עובדים באמצעות תקשורת וע•
 .  יש לעקוב כי העיקול נרשם. מסירה אישית

  

 

 



 אזור אישי לפרטיים

 
 

אגודה שיתופית, חברות, ז.ת: ניתן להפיק סיסמא לגורמים מסוג  ,

 .  משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, עמותות

 

חייב  . )באזור האישי יכולים לעיין בתיקים ובנתונים לפי חוקים שנקבעו

לא יכול לעיין בבקשות זוכה  / לא יכול לצפות בתיק לפני מסירה מלאה

 (.לפני שסטטוס ההליך בוצע ועוד/לפני שניתנה החלטה

 

לא ניתן להגיש מסמכים דרך האזור האישי. 

 

הנתונים באתר מתעדכנים בזמן אמת ולא מחכים לעיבוד  , גם כאן

 .כלשהו

 

 

   

 

 



 דיוור
 

 
רובו המכריע של הדיוור במערכת מבוצע אוטומטית. 
 
דיוור אירועים לבתי התוכנה. 

 :מבוצע באופן דומה לקליטת הבקשות רק בכיוון הפוך      
 

 (.'וכו ב"מס/הליך/החלטה)המערכת מפיקה אירוע בעקבות פעילות שקרתה 
(2140)אירוע דיווח הליך ( 2420) ב"מסאירוע . לכל אירוע יש מזהה  ,

כמאה סוגי . 'וכו( 2080)הודעה לזוכה על בקשת חייב , (2410)הגבלות 
 .אירועים שונים

 
האירועים מונחים בכספות, לכל בית תוכנה, בכל לילה. 
 
 לכספת וקולט את האירועים ומעביר אותם לכל עורך דין" ניגש"בית התוכנה. 
 
 (.  לא כולם)הנתונים נשלחים בדואר  –עורך דין שלא מחובר בתקשורת

 .תמיד ניתן לראות את המידע באזור האישי
 

 
 
 
 
  

 
 



 המשך -דיוור 

 

דיוור באמצעות דואר ישראל 
 וב שאוסף את כל ההמצאות שיצאו במערכת'רץ ג 5-10בכל  .

(.  'התראות לפי הליכים וכו/הודעות/החלטות/זימונים/אזהרות)

 .נתון זה מופיע בתיקיית המצאות שבוצעו באזור האישי

 

 

21:00בדרך כלל בשעה  . קובץ שלם לבארי נשלח פעם ביום  . 

 

 

 

  

 

 



 

חטיבת  -רשות האכיפה והגבייה

מצגת חשיפה  -מערכות מידע

07\2010 



חטיבת מערכות -רשות האכיפה והגבייה

 2010\07מצגת חשיפה -מידע



חטיבת מערכות -רשות האכיפה והגבייה

 2010\07מצגת חשיפה -מידע



 

חטיבת  -רשות האכיפה והגבייה

מצגת חשיפה  -מערכות מידע

07\2010 



 שינוי ארגוני במדורי פתיחת תיקים

 

 התיקים לא יוקלדו בעת הגשת בקשת הביצוע אלא תתבצע בדיקה

 .ראשונית לוודא כי צורפו כל המסמכים הנדרשים לפתיחת התיק

 :  חריגים      

פ אשר זימן  "ד שתחום עיסוקו העיקרי אינו הוצל"עו/ לקוח פרטי•

 תור מראש והמבקש לפתוח עד שני תיקים  

תיק בו הזוכה מבקש להגיש בקשה לנקיטת הליכים בטרם מתן  •

 .אזהרה
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 דוחות תפעוליים

 מימוש ללא חיוביים 'ג צד עיקולי•

  למאגרי פנייה) משנה למעלה אזהרה מסירת אישור ללא תיקים•

  ,ל"בחו החייב האם בדיקה ,עדכנית כתובת איתור לצורך מידע

 (המצאה תחליף באמצעות למסירה בקשה

 פעילות ללא תיקים•

 לזיכוי בנק חשבון ללא תיקים•
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 !תודה על ההקשבה
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