הפטר בהוצאה לפועל
לחייב מוגבל באמצעים
תיקון  47לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

עופר שורק ,רשם הוצאה לפועל
לשכת קריות ,מחוז חיפה

על מה נדבר היום?
 מטרות תיקון  47לחוק ההוצאה לפועל
 מבנה הליך הדיון בבקשת ההפטר
 תנאים למתן צו ההפטר
 סייגים למתן צו הפטר
 התנגדויות לבקשה
 הסדרים
 עם הפנים קדימה -חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מטרות תיקון  47לחוק ההוצאה לפועל
מתן פתרון מיידי לעשרות אלפי חייבים מוגבלים
באמצעים.

קבלת הפטר בפורום ההוצאה לפועל ותוצאה זהה לו
היה פונה החייב להליך פש"ר.
דף חדש לחייב מבחינה כלכלית ומשפטית.

מאפייני ההליך
תנאי סף ברורים ,העדר צורך בהגשת תביעות חוב
ובדיקתם וכן היותו הליך פומבי שמאפשר כניסת נושים
חיצוניים להוצאה לפועל.
תוצאה זהה להליכי פש"ר.
מאפייני החייבים המיועדים  -בעלי חובות נמוכים
(יחסית) ,זמן רב במערכת ההוצל"פ ,מוצו הליכי הגבייה
בעניינם והם אינם דורשים פתרונות מורכבים.

חובות
חוב-חוב פסוק וכל חוב בר תביעה (סעיפים (71א),
 (1(72לפקודת פשיטת הרגל).
חוב בר תביעה -עילת תביעה לפני צו כינוס.
חובות שאינם ברי הפטר -מזונות ,נזק בלתי קצוב,
חוב שנוצר במרמה ,התחייבות להימנע מעברה ,קנס
פלילי וקנס מנהלי ,משכנתא (סע' (69א) לפקודה )

תרשים הליך
הגשת בקשה -תנאי סף (69י)3+5+6
צווי מידע והשלמות מסמכים (69י)7
דחיית הבקשה או פתיחת התיק במסלול
הפטר69( .י)8+9+10
הגשת התנגדויות מטעם הנושים (69י)11
דיון בהתנגדויות וחקירת יכולת לחייב
(69י.)12+13

תנאים למתן צו הפטר (ס' 69י)3
 4 שנים לפחות מוכרז כחייב מוגבל באמצעים.
 סכום החובות ,כולל חובות חיצוניים וכאלו שאינם ברי
הפטר ,קטן מהסך של .₪ 800,000
אין נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול ,מכירה או
מימוש בדרך אחרת ,למעט משכורת.
 עמידה בצו תשלומים  3שנים קודם להגשת הבקשה.
 העדר הליכי פש"ר מקבילים וקודמים –  5שנים.

אין נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול ,מכירה
או מימוש בדרך אחרת ,למעט משכורת או
הכנסה אחרת (69י(3א)(.))3
 רכב
עש"א (שלום ת"א)  1692-07-17מני בר נ' לשכת
הוצל"פ תל אביב ()24.09.2017
 קרנות השתלמות
 נכס וזכויות במקרקעין
 קרן פנסיה ופיצויי פיטורים
רע"צ  55526-03-17דייץ נ' שגריר מערכות בע"מ ואח'
()15.10.17

עמידה בצו תשלומים  3שנים (69י(3א)())4
 סעיף 69י(3ב) – חריג הרעה של ממש במצבו הכלכלי/נסיבות
חריגות שירשמו.

 פסיקה
• רע"צ  48590-11-15בן שעיה נ' מועצה אזורית שומרון ()14.01.2016
• עש"א  42535-09-16ריחני (מיסק) נ' עירית תל-אביב-יפו ()27.09.16

העדר הליכי פש"ר מקבילים וקודמים מהלך 5
השנים שקדמו להגשת הבקשה (69י(3א)())5
 לא ניתן/נדחתה בקשה למתן צו כינוס
 לא הוכרז /נדחתה בקשה להכרזה
 לא הופטר
מה כן?
 התראת פשיטת רגל
 ניסיון להסדר נושים לפי 19א לפקודת פשיטת הרגל

דרישות נוספות מהחייב  -פרקטיקה
 פרטי נושים חיצוניים.

 תדפיס מרשויות מס שבח לגבי עסקאות במקרקעין ,ללא תיחום בזמן.
' אישור תקופות ביטוח ומעסיקים' מהמוסד לביטוח לאומי.
 תדפיס מ' -הר הכסף'.
 תדפיס מהנהלת בתי המשפט.

דרישות נוספות -פרקטיקה
 הצהרות הון קודמות
 נסח רישום של הבית בו מתגוררת החייב ו/או אישור זכויות מרשות
מקרקעי ישראל לגבי בית זה .הבהרות על גבי תצהיר בצירוף מסמכים
בדבר הזכויות בבית בו מתגורר החייב (זכויות בניה מכח היתר בניה
וכדומה).

 מידע ביחס להורי החייב
 בקשה להכרזה

 פירוט הלוואות
 תדפיסים מקופות הגמל ,קרנות השתלמות ופנסיה

"תופעות לוואי" אפשריות לאחר הגשת בקשת ההפטר

 הגדלת צו תשלומים.
 התראה טרם פיזור תיק האיחוד בשל פיגורים בצו התשלומים.

 עיקולים על נכסי החייב.
 הוראה להפסקת תשלום הסדר של חוב חיצוני והגדלת צו
התשלומים בתיק האיחוד.

 חידוש הגבלות.
 פתיחה בהליך של בקשת נושה לפשיטת רגל.

התנגדויות נושים (סעיף 69י +11+12תקנה
37לב)
 3 חודשים מיום ההחלטה על כניסת התיק למסלול
הפטר.
בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות.
תצהיר.
רשות המיסים.
קבלת התנגדות ללא דיון ,לאחר שניתן לחייב זכות
התגובה (69י(12ג)).

הדיון בבקשה להפטר (69י)12+13

התייצבות חובה.
דיון בהתנגדות נושה ,ככל והוגשה.
חקירה על ידי ב"כ זוכה שהגיש התנגדות,
דיון והכרעה בה.
חקירת יכולת לחייב.

סייגים (ס' 69י)4
( א)( )1מתקיימים סייגים לפי סעיף (63ב) לפקודה -חוסר תום לב-
ניצול לרעה ממועד הכרזה ,העדפת נושים  3חודשים קודם לצו
כינוס (מועד הגשת הבקשה) התנהגות כלכלית לא אחראית ,חבויות
חדשות בעת שידע שהוא חדל פרעון.
( א)( )2העברת מרמה (סעיף )70
( א)()3הענקות או העדפות (סעיפים  96ו 98-לפקודה)
פש"ר  ,2059/04בש"א  ( 15465/06מחוזי ת"א ) חנן זלצמן נ' עו"ד גיורא
בלופרב ועו"ד איל ארנברג – הנאמנים.
( א)()4פגיעה כלכלית משמעותית בנושה
( ב)יצירת חובות חדשים ,ממועד כניסת התיקון לתוקף

המשך דיון בסייגים (ס' 69י)4
עובדות המסייגות מתן הפטר ,סעיף (63ב) לפקודה
 התנהלות שאינה בתם לב ממועד הכרזה (69י(4א)( )1לחוק
(63+ב)( )1לפק'):
 אי הוצאת צו ירושה
 העלמת הכנסות
 חובות חיצוניים -הלוואות ,חובות חדשים
 אי מיצוי כושר השתכרות
 דיווח על שינוי נסיבות (סעיף 7א(ו) לחוק).

 אורח חיים אינו תואם מצב כלכלי (69י(4א)()2(+)1
לחוק(63+ב)( )1לפק').

המשך דיון בסייגים (ס' 69י)4
69 י(4א)( -)4פגיעה כלכלית משמעותית בנושה
 גובה החוב.
 גובה תשלום חודשי.
 מצבו הכלכלי של הנושה.
 חזקת פגיעה כלכלית -מעל ( ₪ 400,000בעת הגשת הבקשה) לנושה יחיד=פגיעה כלכלית משמעותית.
69 י(4ב) – תיקים חדשים
צבירת חובות חדשים ממועד התחולה של התיקון לחוק.
 סעיף 69י(13ב)( -)2רשות המיסים
 חוב מעל  ₪ 400,000לרשות המיסים  דחית בקשה.
 אי הגשת דו"חות לפי סעיפים 131ו()1(135-א) לפק' מס הכנסה או פרק יא' לחוק מע"מ בחמש שנים קודם
להגשת בקשה -עיכוב הליכים (ס' 69י(11ג)( )2לחוק) .
 החלטת רשם ההוצאה לפועל ת"א בתיק .)11.06.2017( 520536-06-15

הסדרים
 במהלך דיון ואחריו (גילוי נכס/בעיות תו"ל ,אי מיצוי
כושר/הענקות).

 קבלת עמדות הנושים.
 מינוי ממונה על תיק האיחוד:
 רשם ההוצאה לפועל קריות בתיק איחוד 02-98833-10-8
( ,)13.10.17הסדר באמצעות ממונה.

החלטה סופית
 מתן הפטר (לא כולל חובות שאינם ברי הפטר ,או חובות
שאינם ברי תביעה לפי ס'  )1(72לפקודה)

 דחיית בקשה – אין מניעה לפנות לפשר

ערעורים
 בזכות:
 החלטת רשם על פתיחת תיק במסלול הפטר.
 החלטה בהתנגדות נושה.

 בבקשה עצמה.
 ברשות:
 החלטות טרם כניסה למסלול הפטר.

 החלטות ביניים.
 ביטול צו הפטר
 רשם ההוצאה לפועל רשאי ,בכל עת ,לבטל צו הפטר שניתן לחייב אם מצא כי ההפטר
ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב ויש בכך להצדיק את ביטולו (סעיף 69י)16

ממשק לפקודת פשיטת הרגל
 הגיש נושה בקשת פשיטת רגל כנגד חייב לפני חלוף המועד להגשת
התנגדות ,יצווה רשם ההוצאה לפועל על השהיית הליכים בתיק מסלול
הפטר (סעיף 69י(17א)).

 דחה בית משפט בקשת פשיטת רגל של הנושה ,יימשכו ההליכים
לבקשת החייב (סעיף 69י(17ב)).
 דחיית בקשת הפטר לפי חוק ההוצאה לפועל אינה מונעת מהחייב
להגיש בקשה לפי פקודת פשיטת רגל (סעיף 69י.)14

נתוני מסלול הפטרים
מחוז חיפה והצפון

תיקים בהסדר (הפטר
בהתנייה)44 ,

[שם קטגוריה]357 ,

דחייה לאחר דיון86 ,
נכנסו למסלול 117 ,

בתהליך קבלת מסמכים,
202

נכון ליום 13/12/17
נדחו מן המסלול645 ,

בקשות הפטר לאחר דיון
מחוז חיפה והצפון

תיקים בהסדר (הפטר
בהתנייה); 44
ממתינים להחלטה; 7
דחייה לאחר דיון; 86

הפטרים שניתנו; 357

נכון ליום 13/12/2017
תיקים בהסדר (הפטר בהתנייה)

ממתינים להחלטה

דחייה לאחר דיון

הפטרים שניתנו

נתונים – מחוז חיפה והצפון (המשך)
סך חובות שנמחקו .₪ 104,569,061
סך הכספים שהתקבלו בבקשות שנדונו במסלול
ההפטרים ( מימושים  +תשלומי חייבים נוספים כתנאי
למתן צו ההפטר ולאחר דיון ) .₪ 2,752,546
הוטלו מעל  31עיקולים חדשים על זכויות חייבים בנכסי
מקרקעין שהתגלו בזמן הדיון בבקשות למתן צו הפטר.
נכון ליום 13/12/17

עם הפנים קדימה
 תיקונים לתיקון  47לחוק ההוצאה לפועל (הצעת חוק פרטית של
ח"כ מרב מיכאלי)
 ריכוך תנאי סעיף 69י(3א)( -)3(+)4עמידה בצו תשלומים  18חודשים מהלך 3
שנים קודמות להגשת הבקשה  +תשלום היתרה במועד הגשת הבקשה.
 דרישה להעדר נכסים בעלי ערך שניתן לעיקול ואשר ניתן לממשם לפי פקודת
פשיטת הרגל ,למעט משכורת או הכנסה אחרת שהחייב זכאי זה .יש לשקול
עלויות המימוש והתועלת של הליך המימוש מול העלויות שלו.
 הסדר נושים -אפשרות לערוך הסדר נושים ולצורך כך יקבע דיון .אם גובש
הסכם בדיון בין החייב לנושים ,הוא יחייב את כל הנושים שהם צד לאותו
הסדר ויכול הרשם להורות על השהיית הליכים וסגירת תיקים ביחס לחובות
שלגביהם חל ההסדר.

הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,
התשע"ו2016 -







רפורמה מקיפה בדיני חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים.
חיבור כל מנגנוני הגביה הקיימים כיום במדינת ישראל תוך יצירת שיתוף
פעולה ,העברת מידע וחלוקת עומס עבודה ביניהם.
מטרות החוק  -שיקום כלכלי של חייב (מלבד חייב שהתנהל באופן פסול
והמבקש לנצל לרעה את ההליך) ,הגדלת שיעור החוב שיפרע לנושים ,הליך
בו תנאי פתיחה וסיום ברורים ,קצר ככל שניתן והפחתת נטל הבירוקרטיה על
הצדדים.
ייעול התהליך  -העברת חלק גדול מהליכי חדלות פירעון של חייב יחיד
לגורמים מינהליים .הליכי חדלות פירעון לחייבים בעל היקף חובות מ25,000 -
ועד  ₪ 150,000יבוצעו בהוצאה לפועל ,בלא צורך בממונה על הליכי חדלות
פירעון ושיקום כלכלי ( הכונ"ר  ,בשמו היום ).

הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,
התשע"ו( 2016 -המשך)
 ההליך בהוצל"פ  -מתן צו לפתיחת ההליך לחייב המצוי
בחדלות פירעון ; קביעת ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים
בסיוע של נציג הרשם ( עובד מערכת ההוצל"פ או מנוי אדם
חיצוני ); ניסיון לגיבוש הסדר תשלומים על ידי נציג הרשם
והעברתו לאישור רשם ההוצאה לפועל .אף אם לא הצליחו
לגבש הסדר ,הרשם יכול לכנס אסיפה נוספת להסדר שהוצע
ולאשרה ברוב הנושים המצביעים 75% ,מסך הנשיה וכל
לפועל.
להוצאה
החיצוניים
הנושים
לא גובש הסדר תשלומים ,יינתן צו לפתיחת הליכים לגבי
החייב ויחולו עליו ההוראות של הליכי חדלות פירעון של
יחידים המתנהל לפי צו לפתיחת ההליכים שנתן הממונה.

הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,
התשע"ו( 2016 -המשך)
 בבית משפט השלום יידונו תיקיי חייבים בסכום חובות העולה
על  .₪ 150,000הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
יהיה אחראי על ניהול ופיקוח שוטף של ההליך וימנה נאמן
ליישום ההליכים עם מתן הצו לפתיחת ההליכים.
ההליך בשלום מחולק לשתי תקופות .הראשונה ,בדיקת מצב
כלכלי שלה חייב והתנהלותו לפני הכניסה להליך ובמהלכו.
השנייה ,קביעת תכנית שיקום כלכלי בסופו יופטר מחובותיו ,בה
יקבע אופן ניהול נכסיו ומימושם ,תשלומים עיתיים (  3שנים
ממועד הצו לשיקום כלכלי ) ואפשרות השתתפות בתכונית
להכשרה כלכלית .ניתן לקבל הפטר לאלתר ככל ויוכח שאין
יכולת תשלום לנושיו.
 הליכי חדלות פירעון של תאגידים ,והסדרים מיוחדים לגבי
הבראה ,יוותרו בניהולו של בית המשפט המחוזי.

