הגבלות בהוצאה לפועל,
הטלתן וביטולן
מיכל שכנר
רשמת ההוצאה לפועל
לשכת פתח תקווה
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תיקון  -29הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל
במהלך השנים תוקן חוק ההוצאה לפועל פעמים רבות.
מטרת החוק לשפר ולייעל את מערך האכיפה והגבייה במדינת ישראל ,זאת באמצעות הענקת כלי
אכיפה יעילים לזוכה אשר פגיעתם בזכויות היסוד של החייב תהיה מינימאלית ככל האפשר.
תיקון  29לחוק הינו אחד התיקונים המשמעותיים ביותר אשר בוצעו בחוק ההוצאה לפועל במהלך השנים
האחרונות ,התיקון הכניס שינויים מרחיקי לכת בחוק שהיה קיים ,ומסיבה זו הוא גם כונה "הרפורמה" בהוצאה
לפועל.
התיקון כלל מספר שינויים עיקריים:
•

הפרדת מערכת ההוצאה לפועל ממערכת בתי המשפט.

•

כללים לביצוע פסק הדין (מועד נקוב או  30הימים).

•

צמצום משמעותי לתנאי הבאת חייב למאסר.

•

קבלת מידע רב ומורחב אודות החייבים (סוגי המידע ונותני המידע מפורטים בטבלה בתוספת השניה לחוק)

•

הטלת הגבלות על החייב

•

הבטחת קורת גג לחייב משכנתא

•

ידוע חייב באפשרות פניה להליך פשיטת רגל
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הגבלות
סוגי ההגבלות:

בדומה להגבלות המוטלות
על "חייב מוגבל
באמצעים" לפי סעיף 69ד
לחוק

 -1הגבלה מלקבל או להחזיק דרכון
 -2עיכוב יציאה מן הארץ
 -3לקוח מוגבל מיוחד
 -4הגבלה מלעשות שימוש בכרטיסי חיוב
 -5הגבלה על ייסוד תאגיד היות בעל עניין
בתאגיד והפסקת כהונתו.
 -6הגבלה מלקבל ,להחזיק ולחדש רישיון
נהיגה
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תנאים להטלת הגבלות
 -1הליכים קודמים ושיקול דעת –
סעיף 66א לחוק" :שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הדבר מוצדק בהתחשב בפגיעה בחייב והליכים אחרים שננקטו לשם גביית
החוב ,לרבות הליכים לקבלת מידע".
שיקול דעת של הרשם והצורך בנקיטת הליכים קודמים
 -2תנאי סף נוספים-
סעיף 66ב לחוק:
"66ב(.א) הגבלות לפי סעיף 66א לא יוטלו אלא בהתקיים אחד מתנאים אלה:
( )1החייב הובא לפני רשם ההוצאה לפועל על פי צו הבאה לפי סעיף 69יב ,או בא לפניו בדרך אחרת ,הוכח לרשם
ההוצאה לפועל כי הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר לאי-התשלום ,ובלבד שהחוב הפסוק
או החובות הפסוקים במצטבר עולים על  500שקלים חדשים;
( )2החוב הפסוק נובע ממזונות המגיעים לפי פסק דין למזונות ,למעט חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי לפי חוק
המזונות (הבטחת תשלום) ,התשל"ב( 1972-בחוק זה – חוק המזונות);
( )3החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו כאמור בסעיפים 7ג(67 ,ד)69 ,יא(ד) או 69יג(ד),
ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
(א) חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה ,והחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר
עולים על  2,500שקלים חדשים;
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(ב) חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה ,והחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר
עולים על  500שקלים חדשים".
הסעיף מונה  3חלופות:
 .1צו הבאה או התייצבות בפועל  ₪ 500 +חוב.
 .2חוב מזונות.
 .3החלטת חזקה של חייב משתמט  +חלפו  6חודשים ממועד המצאת האזהרה המלאה והחוב מעל  ₪ 2,500או חלפה שנה
ממועד המצאת האזהרה המלאה והחוב מעל 14.₪ 500

הדומה והשונה בין הגבלות עונשיות להגבלות המוטלות
מכח הכרזת חייב כמוגבל באמצעים
הכרזה של חייב מוגבל באמצעים :
מי מוכרז?
סעיף 69ג( .א):
"רשם ההוצאה לפועל רשאי להכריז על חייב ,שהגיש בקשה למתן צו תשלומים לפי חוק זה ,כחייב מוגבל באמצעים (להלן – חייב מוגבל
באמצעים) ,אם ביקש לפרוס את תשלום חובו לתקופה העולה על אחת מהמפורטות להלן ,לפי הענין:
( )1שנתיים – אם סכום החוב אינו עולה על  20,000שקלים חדשים;
( 3 )2שנים – אם סכום החוב עולה על  20,000שקלים חדשים ואינו עולה על  100,000שקלים חדשים;
( 4 )3שנים – אם סכום החוב עולה על  100,000שקלים חדשים".
תוצאות ההכרזה:
א .צו תשלומים זמני.
ב .הטלת הגבלות לפי סעיף 69ד(א) כדלהלן:
( )1עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ.
( )2הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד ,כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי ,תשמ"א.1981-
( )3הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב ,כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב ,תשמ"ו.1986-
הודעה על כך תינתן למנפיק בדרך שתיקבע ,ויראו במועד קבלת ההודעה את מועד סיום החוזה.

( )4מוגבל באמצעים לא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל ענין בתאגיד ,במישרין או בעקיפין ,לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר ,אלא אם
כן אישר זאת רשם ההוצאה לפועל מראש; לעניין סעיף זה" ,בעל ענין" – כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח ,1968-ולגבי תאגיד
שאין לו הון מניות – מי שהינו חבר בתאגיד או חבר הועד או המנהלה של אותו תאגיד .השתתף חייב מוגבל באמצעים בייסוד תאגיד
או היה בעל ענין בתאגיד ,רשאי רשם ההוצאה לפועל ליתן הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו של החייב בתאגיד.
ג .רישום במרשם חייבים מוגבלים הפתוח לעיון הציבור בלשכות ההוצאה לפועל.
ד .איחוד תיקי החייב במצב של מספר תיקים.
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הדומה:
 -1הגבלה מלקבל או להחזיק דרכון

הגבלות המוטלות
מכח הכרזה וכן
הגבלות עונשיות

 -2עיכוב יציאה מן הארץ
 -3לקוח מוגבל מיוחד
 -4הגבלה מלעשות שימוש בכרטיסי חיוב
 -5הגבלה על ייסוד תאגיד היות בעל עניין בתאגיד והפסקת כהונתו

הגבלה עונשית בלבד

 -6הגבלה מלקבל ,להחזיק או לחדש רישיון נהיגה

השונה:
•

מוגבל באמצעים = הגבלה "פטרנליסטית".

החייב טעון השגחה למניעת יצירתם של עוד חובות .ניתן להסיר רק "מטעמים מיוחדים שיירשמו"(סעיף  69ח לחוק).
•

הגבלות על חייב משתמט = סנקציה שנועדה להחזיר לתלם.

לרשם יש שיקול דעת רחב בהטלה ובהסרה (סעיף  66ד(ב) לחוק).
•

הגבלה על רישיון הנהיגה קיימת רק בהגבלות העונשיות בהיותה עונשית ולא מונעת יצירת חובות.
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ההבדל בין הגבלות עונשיות לעניין יציאה מן הארץ לבין צו עיכוב
יציאה מכח סעיף  14לחוק ההוצאה לפועל כסעד להבטחת התשלום
סעיף (14א) לחוק קובע" :היה לרשם ההוצאה לפועל יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו,
רשאי הוא לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו; ואולם אם נתן רשם ההוצאה לפועל צו תשלומים לפי סעיפים
7א(69 ,ב) או 69א והחייב מקיים את הוראות הצו ,לא יצווה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב יציאתו של החייב ,אלא אם כן שוכנע כי יציאתו של
החייב מן הארץ עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין".
הבסיס למתן הצו :יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו קרי קיימת מסוכנות זאת
בשונה מההגבלה העונשית שאינה דורשת כלל מסוכנות.
בעש"א  7280-08-14זהרוביץ נ' רדעי (כב' השופט עודד מאור):
תיק איחוד המונה  14תיקים .סכום החוב .₪ 533,000
החייב משלם צו תשלומים  .₪ 1,000עלות הנסיעה .₪ 18,500
חייב ביקש לנסוע לשוויץ לחופשת סקי.
כב' הרשם דחה את הבקשה.
על ההחלטה הוגש ערעור.
בערעור נקבע כי כל אדם חופשי לצאת מן הארץ – כך נקבע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו עם זאת ,יש לאזן זכות החייב לצאת את הארץ אל מול
זכות הקניין של הנושים ולכן יש לבחון את ביטולה בכפוף לביטחונות והערבויות המתאימות והראויות לכל מקרה לגופו.
יש המתייחסים לביטול ההגבלות מכל סוג באופן דומה (תשלום וערבים)
אולם ,נראה כי יש מקום להבדיל.

הבסיס להטלת הגבלות עונשיות הינו לתת "מכה" לחייב לעורר אותו לתשלום החוב בעוד צו עיכוב יציאה מן הארץ מטרתו
להבטיח תשלום החוב בחשש ליציאה מן הארץ ומשהבסיס לסעדים שונה נראה כי גם שיקול הדעת בביטולן צריך להיות שונה.
בעוד בצו עיכוב יציאה מן הארץ ,תדרשנה ערבויות לצד עמידה בתשלום ,הרי שבהגבלות יהיה צורך בעמידה בצו תשלומים
המעידה על רצינות החייב לתשלום החוב ולא בהכרח תהיה חובה בהצעת ערבויות שכן לא נבחנה מראש מסוכנות.
בכל מצב ההמלצה היא להציע ערבויות.
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אפקטיביות ההגבלות
 -1הגבלה מלקבל או להחזיק דרכון
 -2עיכוב יציאה מן הארץ
 -3לקוח מוגבל מיוחד
 -4הגבלה מלעשות שימוש בכרטיסי חיוב
 -5הגבלה על ייסוד תאגיד היות בעל עניין בתאגיד והפסקת כהונתו
 -6הגבלה מלקבל ,להחזיק או לחדש רישיון נהיגה

הגבלות  :1-4דרכון ,עיכוב יציאה ,לקוח מוגבל ,כרטיסי חיוב – יעילות אולם לרוב מוטלות אף מכח הכרזת חייב כמוגבל באמצעים ואינן
משנות עבור החייב את המצב הקיים וממילא אינו נרתע מהן (חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים ותיק האיחוד פוזר ,ההכרזה וההגבלות
עדיין חלות עליו).
הגבלה  :5ייסוד תאגיד היות בעל עניין בתאגיד -אינה מיושמת באופן אוטומטי ועל הזוכים ליצור פניה לצורך יישומה.
ההגבלה אינה מביאה לביטול אוטומטי של החייב מלהיות בעל עניין בתאגיד .רשות התאגידים אינה מפרשת את הטלת ההגבלה כחובה
לחפש את החייב בכל מקום במרשם ולמחוק אותו.
אם הזוכה רוצה אז יגיש בקשה ספציפית למחיקת החייב ממרשם החברות כבעל עניין בחברה ספציפית ,ואז הדבר אפשרי.
הגבלה  :6רישיון נהיגה ההגבלה שהינה לרוב היעילה ביותר.
לא ניתן לחדש רישיון הנהיגה.
הרישיון נלקח בכל פגישה עם שוטר.
לעיתים הרישיון נלקח במעמד צו הבאה או דיון של חייב ע"י הרשם.
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התראה על הטלת הגבלות והתנאים לביטול ההגבלות
התראה על הגבלה:
סעיף 66ג קובע כי לא תיכנס הגבלה לתוקף אלא לאחר שמנהל לשכת ההוצאה לפועל שלח לחייב בדואר התראה וחלפו  30ימים מיום
המצאת ההתראה.
בהתראה יצוין כי רשם ההוצאה לפועל הטיל על החייב הגבלה וכי היא תיכנס לתוקף בתום  30ימים מיום המצאתה ,אלא אם כן ייפרע
חוב ,או שהחייב יתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל (נפתחת לחייב הזדמנות נוספת להתייצבות) וישכנע את רשם ההוצאה לפועל
כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו .יכולת ההתייצבות של החייב יכול ותהיה בלשכה באזור מגוריו.

הטלת הגבלה במעמד החייב נכנסת לתוקף מידית.

ביטול הגבלה:
סעיף 66ד קובע תנאים לביטול הגבלה:
"(א) נפרע החוב ,תבוטל ההגבלה שהוטלה על החייב.
(ב) רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל ,מיוזמתו או לבקשת החייב ,ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה
להנחת דעתו ,אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
(ג) רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין
פירעון החוב; בוטלה הגבלה כאמור בסעיף קטן זה ,רשאי רשם ההוצאה לפועל להטילה מחדש ,מיוזמתו או לבקשת הזוכה ,אם נוכח כי
החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; הגבלה שהוטלה מחדש לפי סעיף קטן זה תיכנס לתוקף בלא צורך במשלוח התראה לפי
סעיף 66ג.
(ד) בוטלה הגבלה על חייב ,תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד ,ולא יאוחר מתום  24שעות מעת ביטולה ,הודעה על כך לגורמים הנוגעים
בדבר ,לפי העניין ,וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה".
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הטלת הגבלה על רישיון הנהיגה בעניינו של נכה ובעניינו של עובד נהג
סעיף  66א ( " : )6הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם
את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב ,עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו ; לעניין זה יראו את מי שהוטלה עליו
הגבלה מלהחזיק רישיון נהיגה כמי שרישיון הנהיגה שלו פקע מחמת אי תשלום אגרה".

עובד נהג -נדרשת פגיעה ממשית בעיסוק וביכולת לשלם את החוב על מנת שההגבלה לא תוטל.
נכה -רישיון הנהיגה חיוני עקב נכותו או נכות בן משפחה תלוי בו.
רע"צ (ת"א)  23602-11-13צבי טומס גולדשטיין נ' מגן דוד אדום תל אביב (כב' השופט משה סובל) :
חייב עבר ניתוח להחלפת פרק ירך ימין ,מתקשה בהליכה ,צולע וסובל מפרפור לב.
החייב עתר לבטל את ההגבלה על רישיון הנהיגה נוכח מצבו הרפואי .כב' הרשם ביטל את ההגבלה בכפוף לתשלום .₪ 600

בערעור על החלטה זו נקבע כי לא כל נכות מונעת הגבלה ,אלא רק כשהרישיון "חיוני" והחייב לא יכול לתפקד ללא רישיון להבדיל מאי נוחות .כשיש אחר
שיסיע ,או ניתן להשתמש בתחבורה ציבורית וכו' – לא מדובר בעניין חיוני.
כך נקבע בפסק הדין" :מתאור מצבו הרפואי של המבקש לא עולה החיוניות של רישיון הנהיגה ברמה שהמבקש
לא יכול לתפקד ללא רישיון ,בהבדל מהנוחות שוודאי תהיה לו אם תוסר ההגבלה .לא כל נכה זכאי כי הגבלת הרישיון
תוסר אוטומטית ומידית"...
רע"צ (ת"א)  7704-03-10חיים קובוביץ נ' עמית מנשה (כב' השופט משה סובל) :
החייב עבד בעבודות חיפוי בחברה שבבעלות אשתו .ביקש לבטל את ההגבלה על רישיון הנהיגה.
בקשתו נדחתה.
בערעור על החלטה זו נקבע כי לא כל עיסוק מונע הגבלה ,סביר כי פגיעה כלשהי קיימת תמיד; צריך להראות כי קיימת פגיעה ממשית בעיסוק.
בהחלטה צוין כי החייב אינו עובד יחיד ולא הוכח שהוא בעל רישיון הנהיגה היחיד שיכול לנהוג ברכב החברה.
כך נקבע בפסק הדין ...":הדעת נותנת כי עבודה כגון זו המתוארת ע"י המבקש איננה מתבצעת על ידי אדם אחד ,ואין מניעה כי המבקש
יצטרף לנהיגתו של אחר מרכב ובוודאי ש"פגיעה ממשית" לא הציג המבקש".
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פסיקה בעניין שיקול דעת רשם לביטול הגבלה על רישיון עובד נהג או נכה:
רע"צ (חד')  1712-10-11אהרן בן דוד אוחיון נ' חיים קליאוט בע"מ (כב' השופטת הדסה אסיף) :
חייב הגיש בקשה לבטל את ההגבלה בשל פגיעה בעיסוקו.
תיק הוצאה לפועל פתוח  20שנה ועד להטלת ההגבלה על הרישיון לא שילם המערער ולו תשלום אחד על חשבון סילוק יתרת החוב.
יתרת החוב בתיק כ.₪ 500,000 -
כב' הרשם ביטל את ההגבלה בכפוף לערובה כספית של .₪ 20,000
בהחלטה בערעור קבעה כב' השופטת אסיף כי יש לבטל את ההגבלה שכן לשון החוק כפי שהיא היום אינה מותירה מקום לשיקול דעת
רשם בבקשה לביטול הגבלה שעה שמדובר בנהג מונית שעיסוקו ופרנסתו תלויים באופן מוחלט בנהיגה .בהחלטה זו ציטטה את דיוני
ועדת החוקה .מבחינת כוונת המחוקק ,כעולה מהדיונים מפורשות (ח"כ דוד רותם) לא הייתה כל כוונה לאפשר קיומה של הגבלה על
נכה או נהג.
לשיטתה של כב' השופטת אסיף ,מרגע שהובא לתשומת ליבו של הרשם כי יש בהגבלה לפגוע בעיסוקו של החייב אין
שיקול דעת לרשם – חובה לבטל את ההגבלה.

רע"צ (ת"א)  9747-04-12יריב סתמקר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (כב' השופט עודד מאור) :
תיק איחוד.

ביטול ההגבלה עקב פגיעה בחופש העיסוק.
כב' הרשמת ביטלה את ההגבלה בכפוף לתשלום הפיגורים בתיק .על החלטה זו הוגש ערעור בטענה כי לא היה מקום להתנות
ביטול הגבלה בתשלום כספי.
בהחלטה קבע כב' השופט מאור כי "יש להבדיל בין הטלת הגבלה לביטולה (לפי סעיף 66ד (ב) לחוק) .כשהוטלה ההגבלה ,גם על
נכה ומי שעיסוקו מצריך רישיון – לרשם שיקול דעת וסמכות להתנות תנאים".
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דרכים נכונות לניסוח בקשה לביטול הגבלות:
 .1במצב של ריבוי תיקים ,קיים קושי לשלם לכל נושה בנפרד וממילא לא תבוטל הגבלה בתיק שלא מבוצע בו
תשלום ,די בהגבלה בתיק אחד כדי להשפיע לכן בנסיבות אלו כדאי לשקול בקשה לאיחוד תיקים תוך מתן הצעה
לתשלום ,שאלון ,כתב ויתור על סודיות ומסמכים ,ביצוע תשלום ראשון ובמקביל הגשת בקשה לביטול הגבלה ,לרוב
זו תהיה הגבלה על רישיון הנהיגה שכן יתר ההגבלות ממילא תוטלנה מכח ההכרזה.
 .2במצב של ריבוי תיקים בהיקף חוב גדול מאוד מבלי שהפירעון נראה באופק ,כדאי לשקול פניה להליך פשיטת רגל
שכן שעה שהפירעון אינו באופק הסיכוי לאיחוד תיקים נמוך מאוד.
במצב דברים זה ,מוצע לעתור בבקשה לאיחוד תיקים באופן זמני ל 6 -חודשים על מנת שתהיה שהות לפניה להליך
פש"ר ,יש על כך פסיקה של כב' השופט מאור רע"צ  15743-03-12אבי פוני נ' בנק אוצר החייל בע"מ .במקביל
להגיש בקשה לביטול הגבלה.
בשלב שניתן צו כינוס ,תבוטל ההגבלה מכח צו כינוס (רע"א  513711פלוני נ' עו"ד עודד הכהן).
 .3כשחייב פונה להליך פש"ר ויש בידיו אסמכתא על כך ,כדאי שימציאה לתיק תוך הגשת בקשה לעיכוב הליכים
זמני מכח סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל ויעתור אף לביטול הגבלה על רישיון הנהיגה ,לרוב מעכבים הליכים אולם
ביטול ההגבלה יש המבטלים מידית ויש רק לאחר צו הכינוס .לכן כדאי לנמק הבקשה לביטול ההגבלה ,ככל
והבקשה מנומקת וממילא קיימת פניה להליך פש"ר ,הנטייה לקבל הבקשה.
 .4נהג שרישיון הנהיגה נחוץ לו לצרכי הפרנסה רצוי שימציא אסמכתא מן המעסיק שההגבלה פוגעת ממשית
בעיסוקו .כך גם נכה ימציא אישור גורם מקצועי (מל"ל נכות ניידות ,רופא מטפל תוך ציון ברור של נחיצות רישיון
הנהיגה או של המגבלה בהעדר רישיון נהיגה וכיוצ"ב).
גם במצבים אלו ,מומלץ כי החייב ייתן הצעה לתשלום החוב תוך צירוף שאלון ומסמכים .חייב שהתעלם מהתיק
שנים רבות ולפתע מגיש בקשה ראשונה לתיק לביטול הגבלה מבלי ליתן הצעה לתשלום ,הגשת הבקשה ,בנסיבות
אלו ,מאירה אותו באור שלילי.
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דרכים נכונות לניסוח בקשה לביטול הגבלות -המשך:
 .5ביטול הגבלה על חשבון בנק לצורך פתיחת חשבון ,כאשר מוטלת הגבלה בבנק ישראל מכח הכרזה וחייב מבקש
לאפשר לו פתיחת חשבון לקבלת קצבה נניח ,הנטייה היא ,לחייב שעומד בצו התשלומים ,לבטל ההגבלה למספר
ימים על מנת לאפשר לו פתיחת תחשבון בבנק הדואר ללא יכולת ליתרת חובה ,כרטיסי חיוב ושקים .ההגבלה
מושבת לאחר מספר ימים .אולם בהגבלה עונשית בבנק ישראל ,ככל והחייב ייתן הצעה לתשלום ויחל בביצוע
התשלום ,נראה כי לא תהיה מניעה מלבטל ההגבלה בבנק ישראל ללא תנאים.
 .6עיכוב יציאה מן הארץ וביטול הגבלת דרכון -יש ליתן הסבר לצורך ביציאה ,יעד ,תאריכם ,מי הגורם הממן לנסיעה
ולשהות ,אסמכתאות לכך .יציאה לצורך עבודה -להמציא אסמכתא מן המעסיק ,כך גם לגבי נסיעה לצורך רפואי.
בכל מצב ,מומלץ ליתן הצעה לתשלום החוב ולהציע ערבים ,גם בצו מכח סעיף  14וגם בהגבלות עונשיות.
 .7כל טענה עובדתית בבקשה לתמוך בתצהיר חתום כדין ,להגיש הבקשות בכתב קריא עם ציון ברור של מספר תיק,
כתובת מעודכנת ומספרי טלפון להתקשרות ,ייפוי כח אם הוא מיוצג .בקשה דחופה לציין אותה ככזו ,הגשת בקשות
דחופות מבעוד מועד .ככל וקיימת הסכמה של הצד שכנגד ,לצרפה.

 .8תמיד תמיד כדאי לצרף שאלון ,כתב ויתור על סודיות ומסמכים שכן חייב העותר לסעד מסוג ביטול הגבלה
ופריסת חוב צריך "לפרוס את כיסו" ולהגיש בקשתו בתום לב.
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תודה על ההקשבה
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