חדלות פירעון
ושיקום כלכלי
עלון מידע

חדלות פירעון ושיקום כלכלי
חדל פירעון הוא מי שאינו מסוגל לשלם את חובותיו במועד או מי ששווי
התחייבויותיו גבוה משווי נכסיו.
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,תשע"ח – ( 2018להלן  -החוק) נכנס
לתוקף ביום  15.9.2019והוא מסדיר את הליכי חדלות פירעון.
לגבי חייב שהוא יחיד (כלומר ,שאינו תאגיד) מחליפים הליכי חדלות
פירעון לפי החוק את הליכי פשיטת רגל שהתנהלו בעניינו של היחיד ,עד
כה בבית משפט מחוזי.
יובהר ,כי הליכי פשיטת רגל שנפתחו בבית משפט מחוזי לפני 15.9.2019
ימשיכו להתנהל בבית המשפט המחוזי בהתאם לפקודת פשיטת הרגל
[נוסח חדש] ,תש"ם – .1980
מטרות החוק
•להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב
•להגדיל את שיעור החוב שיקבלו הנושים
•לקדם את שילובו של החייב מחדש בחיי הכלכלה
הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי בהתאם לחוק ינוהלו ע"י
שלושה גופים לפי חלוקת הסמכויות הבאה:
מערכת
ההוצאה לפועל
רשות האכיפה והגבייה

הממונה על הליכי
חדלות פירעון
במשרד המשפטים

בית המשפט
המחוזי

הליכי חדלות
פירעון של יחיד
בעל חוב הנמוך
מ*₪ 150,000 -

הליכי חדלות
פירעון של יחיד
בעל חוב מעל
* ₪ 150,000

הליכי חדלות
פירעון של
תאגידים

* הסכומים מתעדכנים אחת לשנה
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חדלות פירעון ושיקום כלכלי בהוצאה לפועל

הליכי חדלות פירעון של חייב שחובותיו נמוכים מ ₪ 150,000-יתנהלו
בהוצאה לפועל ע"י רשמי הוצאה לפועל שמונו על פי החוק כרשמי חדלות
פירעון (להלן -הרשם).
שימו לב
תנאי להגשת בקשה הוא שסך כל
החובות לא יהיו נמוכים מ,₪ 50,000 -
מלבד מקרים בהם ימצא הרשם כי ישנם
טעמים מיוחדים המצדיקים פתיחת
הליכים בסכום נמוך יותר.

לשכת
טבריה

לשכת
כפר סבא

יחידות חדלות פירעון בלשכות
ההוצאה לפועל:
מחוז צפון  -לשכת טבריה
מחוז חיפה  -לשכת חיפה
מחוז מרכז  -לשכת כפר סבא
מחוז תל אביב  -לשכת תל אביב
מחוז ירושלים  -לשכת ירושלים
מחוז דרום  -לשכת אשקלון
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לשכת
חיפה

לשכת
תל אביב

לשכת
ירושלים
לשכת
אשקלון

הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון

הגשת בקשה לפתיחת הליכים היא התחנה הראשונה שעל החייב לעבור
בהליכי חדלות פירעון אם ברצונו לפתוח דף חדש ולהשתחרר מחובותיו.
ניתן להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון גם כאשר יש לחייב
חובות אשר לא נפתחו בהוצאה לפועל.
(למשל :כאשר יש חובות שטרם נפתחו בגינם תיקי הוצאה לפועל ,או אם
קיימים חובות לגורמים אחרים הפועלים מכח פקודת המסים (גבייה).
תנאי סף להגשת בקשה
חייב המבקש להגיש בקשה לפתיחת הליכים ,רשאי להגיש בקשה
בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

מרכז חייו במועד הגשת
הבקשה או בששת החודשים
שקדמו לה ,בישראל

או

במועד הגשת הבקשה יש
לו נכסים בישראל או שהוא
מנהל עסקים בישראל

שימו לב
הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון אינה
מקפיאה את ההליכים באופן אוטומטי ,החייב רשאי
לפנות בבקשה לעיכוב הליכים עד למתן צו פתיחת
הליכים לגורם אצלו מתנהל ההליך (בית משפט,
הוצאה לפועל ,המרכז לגביית קנסות וכיו"ב)
או לפנות לגורם שדן בבקשה לפתיחת הליכי
חדלות פירעון בבקשה להורות על עיכוב הליכים
עד למתן הצו לפתיחת הליכים
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אופן הגשת הבקשה

בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל תוגש באמצעות
טופס מקוון הנמצא באתר רשות האכיפה והגבייה

בכתובתwww.eca.gov.il :
תחת נושא חדלות פירעון

שימו לב
יש למלא את כל הפרטים בטופס ולצרף
לבקשה את כל המסמכים הנדרשים.
לא ייפתח תיק חדלות פירעון לבקשה
שהוגשה חסרה

חייב שאינו מיוצג ע"י עורך-דין ומתקשה בהגשת הטופס המקוון רשאי
להגיש את הבקשה באופן ידני בלשכת חדלות פירעון הנמצאת במחוז בו
מתגורר החייב ,לאחר זימון תור מראש.
ניתן לקבל את טופס הבקשה בלשכה או להורידו מאתר האינטרנט.
באפשרותך לבדוק האם הנך זכאי לייצוג ע"י הסיוע המשפטי בלשכת
הסיוע המשפטי הקרובה למקום מגוריך או במוקד המידע הטלפוני של
הסיוע המשפטי בטלפון .*6405

למידע נוסף לגבי הסיוע המשפטי חפשו בגוגל
"הסיוע המשפטי-משרד המשפטים"
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תשלום אגרה להגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון

טרם הגשת הבקשה יש לשלם אגרה בסך .₪ 1,600
סכום האגרה נכון ליום  15.9.2019ויתעדכן אחת לשנה.
בבקשה המוגשת ע"י הסיוע המשפטי יש לסמן בטופס הבקשה כי החייב
מיוצג ע"י הסיוע המשפטי ,במקרה זה לא תשולם האגרה במועד הגשת
הבקשה והאגרה תשולם במסגרת הוצאות ניהול הליך חדלות פירעון
במועד חלוקת כספי הנשייה.
תשלום בכרטיס אשראי
בכתובת www.eca.gov.il :תחת נושא חדלות פירעון
לאחר התשלום יש לעדכן את מס' אישור התשלום בטופס
הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
תשלום במזומן
בסניפי בנק מזרחי-טפחות נותני השירות
רשימת הסניפים מפורסמת באתר רשות האכיפה והגבייה
בכתובת www.eca.gov.il :תחת נושא חדלות פירעון.
כמו כן ניתן לקבל את רשימת הסניפים במוקד הטלפוני של
רשות האכיפה והגבייה.
יש לציין את מס' תעודת הזהות של החייב ולבקש מפקיד הבנק
לשלם אגרה עבור פתיחת תיק פשיטת רגל.
 24שעות לאחר התשלום במזומן יש לעדכן את מס' אישור
התשלום בטופס הבקשה.
ביטול בקשה והחזר אגרה
במקרה שהמבקש חזר בו מהגשת הבקשה בטרם הורה הרשם על זימון
ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים תוחזר לו מחצית מהאגרה ששולמה.
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אישור בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון

בדיקת תקינות הבקשה ואישור הגשה
בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון תועבר לטיפול ביחידת
חדלות פירעון הנמצאת במחוז מגוריו של החייב
לאחר קבלת מסמכי הבקשה יישלח לחייב מסרון בו יצוין מס' תיק
חדלות הפירעון שנפתח ושם לשכת ההוצאה לפועל המטפלת
במקרה בו חסרים בבקשה פרטים או מסמכים יישלח לחייב מסרון
להשלמת הבקשה.
לחייבים מיוצגים השלמת המסמכים תתבצע בדרך של הגשת בקשה
באזור האישי באינטרנט.
חייבים שאינם מיוצגים רשאים להגיש את המסמכים באופן ידני בלשכה
בה נפתח תיק חדלות הפירעון.
בקשה שלא יושלמו ביחס אליה המסמכים הנדרשים במועד ,לאחר
שנשלחה התראה לחייב ,תיסגר ולא תוחזר האגרה ששולמה בגינה

החלטת רשם חדלות פירעון בבקשה
לאחר בדיקת תקינות הבקשה במזכירות תועבר הבקשה להחלטת רשם
חדלות פירעון ,הרשם יבחן את התאמת הבקשה להליך.
אם ימצא הרשם כי מתקיימים התנאים לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא
יורה על זימון ישיבת הסדר תשלומים בין החייב לבין הנושים.
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ישיבת הסדר תשלומים

ישיבת הסדר התשלומים תנוהל ע"י נציג חדלות פירעון (נציג הרשם).
מטרת הישיבה להגיע להסדר תשלומים מוסכם בין החייב והנושים כבר
בשלב זה ,בכדי לסיים את ההליך במהירות וביעילות.
הסדר התשלומים יחייב את החייב והנושים שהם צד להסדר ,ועל החייב
להקפיד לעמוד בתשלומים שנקבעו בו.

אסיפת נושים
אם גיבש נציג חדלות פירעון הצעת הסדר אך לא כל
הנושים שהם צד להסדר המוצע הסכימו להצעה

ישקול רשם חדלות פירעון לזמן אסיפת נושים לצורך ניסיון נוסף להסדר
תשלומים בין החייב לנושים.
אסיפת הנושים תתקיים לפני רשם חדלות פירעון ,זימון לאסיפה יישלח
לחייב ולנושים.

שימו לב
במסגרת הדיון רשאי הרשם לערוך לחייב
חקירת יכולת במעמד הנושים
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צו פתיחת הליכים
אם לא גובש הסדר תשלומים מוסכם בישיבת ההסדר
או באסיפת הנושים ייתן הרשם צו פתיחת הליכים.

צו פתיחת ההליכים יישלח לחייב ולנושים והודעה על מתן הצו תפורסם
לציבור.
עם מתן צו פתיחת הליכים ינוהלו כלל נכסיו וחובותיו של החייב
במסגרת משותפת של ההליך לצורך חלוקתם לנושים לפי חוק.
בהתאם לכך נושים לא יוכלו לפעול כנגד החייב בהליכי הוצאה לפועל
פרטניים.
צו פתיחת הליכים יכלול את ההוראות הבאות כולן או חלקן,
בהתאם לשיקול דעתו של הרשם:
הקפאת הליכים
בתיקי החוב

ביטול עיקולים
ביטול הגבלות
מינוי נאמן
הטלת הגבלות:

במסגרת תיק
חדלות פירעון

הגבלה על שימוש בכרטיס חיוב
עיכוב יציאה מהארץ
הגבלה מקבלה או החזקה של דרכון
ומהארכת תוקפו
הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד בבנק
הגבלה בהקמה או השתתפות בהקדמה של
תאגיד חדש"

קביעת דמי מחיה
חיוב בתשלומים
הקצבת סכום חודשי לזכאי במזונות
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על החייב להקפיד ולשלם את התשלומים שנקבעו
בצו פתיחת ההליכים

תקופת הביניים

תקופת הביניים תחל מיום מתן צו פתיחת הליכים ותימשך עד מתן
צו שיקום כלכלי ע"י הרשם.
בתקופת הביניים יבצע הנאמן שמונה ע"י הרשם בדיקה מקיפה לגבי מצבו
הכלכלי של החייב והנסיבות שהובילו אותו למצבו.
על החייב לשתף פעולה עם הנאמן ,להגיש לנאמן דוחות בדבר הכנסות
והוצאות כנדרש ולהגיע אליו לבירור אם יוזמן.
הנאמן יפעל לכינוס נכסי החייב וחלוקתם בין הנושים לאחר שהכריע
בתביעות החוב שהגישו.
הגשת תביעות חוב ע"י הנושים
החל מהיום שבו פורסם צו פתיחת הליכים ובתוך  6חודשים רשאים נושי
החייב להגיש תביעת חוב.
לתשומת לב הנושים  -לא יחולקו כספים מקופת
הנשייה בעבור חוב שלא הוגשה תביעת חוב בגינו
תביעות חוב של נושים המיוצגים ע"י עורך דין יוגשו באופן מקוון באמצעות
ממשק בתי תכנה או באזור האישי באתר כלים שלובים.
נושים שאינם מיוצגים רשאים להגיש את תביעת החוב באופן ידני בלשכת
חדלות פירעון בה מתנהל הליך חדלות הפירעון של החייב או בכל לשכה
אחרת.
אם קיים חוב ,שהחייב לא הצהיר עליו במסגרת הגשת הבקשה לפתיחת
הליכי חדלות פירעון ,הנושה יגיש את תביעת החוב באיזור האישי באתר
כלים שלובים.
מדריך להגשת תביעות חוב נמצא באתר האינטרנט של רשות האכיפה
והגבייה.
על תביעת החוב לכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים.
אם תתקבל תביעת חוב חסרה פרטים או מסמכים רשאים יהיו הרשם או
הנאמן לדרוש תיקון תביעת החוב.
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צו שיקום כלכלי
הנאמן יגיש לרשם דוח ממצאי בדיקה בתוך  9חודשים מיום מתן צו פתיחת
הליכים.
הדוח יועבר לידיעת הנושים הרשאים להעביר לרשם התייחסות לדוח בתוך
 30ימים מקבלתו.
לאחר שיקיים הרשם דיון ,ייתן הרשם לחייב צו שיקום כלכלי.
צו שיקום כלכלי יכלול את ההוראות הבאות כולן או חלקן ,בהתאם
לשיקול דעתו של הרשם:
חובת תשלומים שתוטל על החייב ,גובה התשלומים ותקופת התשלומים
הנכסים שיכללו בקופת הנשייה
אופן מימוש נכסי הנשייה
הגבלות שיחולו על החייב בתקופת התשלומים
הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה
חובות שלגביהם לא יינתן הפטר

הפטר לאלתר

במקרה בו כושר השתכרותו של החייב נמוך מדמי המחיה שנקבעו לו לא
תוטל על החייב חובת תשלומים בצו שיקום כלכלי ,והרשם יהיה מוסמך
לתת לחייב הפטר לאלתר (מידי).
הפטר לאלתר יינתן ע"פ שיקול דעתו של הרשם ובהתקיים תנאים הקבועים
בחוק.
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הפטר
בתום תקופת התשלומים שנקבעה לחייב בצו השיקום הכלכלי יבחן הרשם
מתן הפטר לחייב מחובותיו.
ההפטר יינתן אם החייב עמד בכל תנאי צו השיקום הכלכלי
שניתן לו.
הפטר יפטור את החייב מיתרת החובות שלא ניתן לפרוע מנכסיו.
שימו לב
נכסי קופת הנשייה עומדים לרשות הנאמן
וימומשו גם לאחר מתן ההפטר
כמו כן ניתן לקבוע בצו שיקום כלכלי גם תנאים שיועדו לתקופה שלאחר
מתן ההפטר.
ככלל ,ההפטר יחול על יתרת חובותיו של החייב אשר נוצרו לפני מתן צו
פתיחת הליכים למעט חריגים הקבועים בחוק.
חובות שההפטר לא יחול עליהם
•תשלומים עונשיים ,כגון קנסות
•חוב שנוצר במרמה או נובע מעבירת גניבה ,עבירת מין או אלימות חמורה
•חוב מזונות שהחבות בו היא לפי פסק דין
בנוסף רשאי הרשם שלא לפטור מחוב שמקורו בפיצוי לנפגע עבירה ,אם
מצא כי הדבר מוצדק.
חלוקת כספי קופת הנשייה
אם יתקבלו כספים בקופת הנשייה יחולקו הכספים לנושים לפי סדר
קדימות הקבוע בחוק בהתאם לסוג החוב.
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ביטול הפטר

הרשם רשאי בכל עת להורות כי ההפטר מבוטל
למפרע (רטרואקטיבית) באחד מהמקרים הבאים:

אם התגלו עובדות חדשות
שלא היו ידועות בפני הרשם
לפני מועד מתן ההפטר

אם החייב לא שיתף פעולה עם
הנאמן ,או הפר לאחר מועד
ההפטר תנאי מהותי מתנאי הצו
לשיקום כלכלי

במקרה בו ביטל הרשם את ההפטר ,רשאי הרשם להורות על שינוי הצו
לשיקום כלכלי ובכלל זה על הארכת תקופת התשלומים.
ביטול הצו לפתיחת הליכים
הרשם רשאי לבטל הליך חדלות פירעון שנפתח לבקשת החייב אם נפל
במהלכו פגם בהתנהלות החייב והפגם גרם לפגיעה בניהול ההליכים.

**עלון המידע מנוסח בלשון זכר ,אך בכל מקום בו מדובר בלשון זכר
הכוונה היא גם ללשון נקבה
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ניתן לפנות בערוצי הקשר הבאים

מוקד מידע טלפוני ארצי
באמצעותו ניתן לזמן תור למפגש שירות ,לקבל מידע על ההליך
ולהתעדכן בהחלטות.
פעילות המוקד בימים א'-ה' בין השעות 08:00 :עד 18:00
טלפון  073-2055000או *אכיפה ()*35592
בפנייתך הצטייד במספר התיק ,מספר תעודת זהות ומועד הנפקת
תעודת הזהות.

אתר האינטרנט
לקבלת מידע כללי לרבות הורדת טפסים ניתן לבקר באתר האינטרנט
של רשות האכיפה והגבייה .www.eca.gov.il

אזור אישי באתר האינטרנט
מאפשר בזמן שנוח לך וללא המתנה מיותרת ,להתעדכן בנתוני תיק
חדלות פירעון לרבות צפייה בבקשות והחלטות רשם.
סיסמה ורישום לשירות  -ניתן לקבל באתר האינטרנט של רשות
האכיפה והגבייה ,במוקד המידע הטלפוני או בקבלת הקהל בלשכות
ההוצאה לפועל.
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כך תתמצא בשלבי הליך חדלות פירעון
הגשת בקשה לפתיחת
הליך חדלות פירעון
יש להקפיד למלא את כל
פרטי הבקשה ולצרף את כלל
המסמכים הנדרשים

אישור קבלת בקשה

שים ♥ לא ניתן לדון בבקשה
שלא הוגשה במלואה

אישור על קליטת הבקשה,
מס' תיק ושם הלשכה
המטפלת יישלחו אל החייב
במסרון()sms
במקרה בו חסרים בבקשה
פרטים או מסמכים תישלח
הודעה להשלמת הבקשה

אסיפת נושים
בהעדר הסכמה להסדר,
רשאי יהיה הרשם לזמן
אסיפת נושים
אם ייקבע הסדר במסגרת
אסיפת הנושים על החייב
להקפיד ולשלם ע"פ
ההסדר שנקבע

הסדר תשלומים

אם רשם חדלות פירעון
יאשר את הבקשה יזומן
החייב לישיבת הסדר
נציג חדלות פירעון יצור עם
החייב ועם הנושים קשר
לגיבוש הסדר תשלומים
מוסכם
אם ייקבע הסדר מוסכם על
החייב להקפיד ולשלם ע"פ
ההסדר שנקבע

צו פתיחת הליכים

הנאמן יבצע בדיקה מקיפה
לגבי מצבו הכלכלי של החייב

הודעה על מתן צו פתיחת
ההליכים תפורסם לציבור

ייתכן ויזומן החייב ע"י הנאמן
לבירור מצבו הכלכלי

במסגרת הצו יוטלו על החייב
הגבלות וימונה נאמן

כמו כן ,יתבקש החייב להגיש
דוחות בדבר הכנסות והוצאות

אם במסגרת הצו נקבע חיוב
בתשלומים על החייב להקפיד
ולשלם בהתאם

בשלב זה יגישו הנושים
תביעות חוב
לאחר הבדיקה יגיש הנאמן
לרשם את ממצאיו
אם חויב החייב בתשלומים
בתקופה זו על החייב להקפיד
ולשלם בהתאם

קבלת החלטה
על מתן הפטר
בתום תקופת התשלומים
שנקבעה יבחן הרשם מתן
הפטר בהתייחס לעמידה
בתנאים שנקבעו בצו השיקום
הכלכלי

צו שיקום כלכלי

לאחר דיון ייתן הרשם צו
שיקום כלכלי
הצו יכלול הוראות בעניין
חובת תשלומים ,דמי מחיה,
הטלת הגבלות והכשרה
להתנהלות כלכלית נכונה
במקרים שימצא לנכון

 04.20דפוס בארי 077-067

תקופת הביניים

אם לא גובש הסדר מוסכם
ייתן הרשם צו לפתיחת
הליכים

