


 תוכן עניינים
 

 סדר הגשת הבקשה לצו כינוס והכרזה פושט רגל

טפסים 

י מחוזות"סדר הגשת הטפסים עפ 

 

 חריגים לחובות שאינם ברי הפטר

(ד שמשון חדד"פס, ד גמזו"פס, ד מקבילי"פס)חוב בגין מזונות 

  (חייב השוהה במאסר)חוב בשל הליכים פליליים 

('מס הכנסה וכו, מ"מע)חובות למדינה 

 

 



 תוכן עניינים
 

 מגמות חדשות בהליכי פשיטת הרגל

 יכולת ההשתכרות העתידית"מתן הפטר מותנה בכפוף לחישוב  "
לפרקים קצובים ולתקופות  , של החייב והעברתה לקופת הנושים

 .של בית המשפט ובעלי התפקידים ד"שקי "שייקבעו ע

 

 

 



 טפסים
 



בקשת חייב לצו כינוס   – 4טופס 
 והכרזתו פושט רגל

אשר נוצרו בתום לב, ₪ 17,482אשר לו חובות של לפחות , חייב ,
 .זכאי להגיש בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל

 



 הסתבכות כלכליתתצהיר 
 תצהיר בו שוטח החייב את הנסיבות אשר הביאו אותו להיות חדל

 .  פרעון



טופס התחייבות החייב עם הינתן צו  
 הכינוס

 חייב אשר פותח בהליכי פשיטת רגל חייב לחתום על טופס
 .התחייבות

 בעת הגשת בקשת החייב למתן  ר"הכנאת הטופס מגישים במשרדי
 .צו כינוס

 יש לקרוא הטופס ולחתום חתימה מקורית בתחתית
יש להקפיד ולמלא על כל ההתחייבויות  , לתשומת לב החייב .הדף

 .אשר מופיעות בטופס זה

 בין אם פתחו תיק )יש להקפיד על שליחת צו הכינוס לכל הנושים
 (.הוצאה לפועל ובין אם לא פתחו תיק כזה

 



 כתב ויתור על סודיות –א 5טופס 
הערוך כתצהיר ולהקפיד על חתימתו בפני עורך  , יש למלא הטופס

 .דין

את הטופס יש לצרף לכל העתק מבקשת החייב למתן צו כינוס.  



 5טופס 
דין וחשבון על חובות ונכסים -' חלק א 

חובות -' חלק ב 

הוצאות   -' חלק ג 

הליכים משפטיים -' חלק ד 

פרטים על עיסוק והכנסות -' חלק ה 

נכסים וזכויות   -' חלק ו 

חשבונות בנק וביטוחים –' חלק ז 



דין וחשבון על חובות   –5טופס 
 ('חלק א)ונכסים 

יש להגיש מסמך זה כשהוא מודפס. 
בפני עורך דין ולהגישו בחתימה  , הערוך כתצהיר, יש לחתום על טופס זה

 (.לא בצילום)המקורית 
טופס זה מוגש יחד עם בקשת החייב למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל. 
 כל אחד מצורף להעתק מבקשת החייב לצו  )הטופס מוגש בשלושה העתקים

 (.כינוס
  בגין הגשת דין וחשבון זה אין צורך בתשלום אגרה נוספת מלבד האגרה

 .המשולמת עם פתיחת תיק פשיטת הרגל
יש להקפיד על מילוי כתובת המגורים המדויקת. 
יש לוודא כי הצילום ברור  . יש לצרף לטופס צילום תעודת זהות כולל הספח

 .וקריא
 יש לצרף תעודה  )במקרה של גירושין יש לצרף תעודת גירושין והסכם גירושין

 (.או הסכם מקוריים או כאלה הנושאים מתאים למקור על ידי עורך דין



 ('חלק ב)חובות  –5טופס 
הן  , פרוט כל החובות: יש להדגיש. יש להקפיד על מילוי כל החובות

אלו שנפתח לגביהם תיק הוצאה לפועל והן אלו שלא נפתח  
יש לוודא כי קיימת התאמה בין מספר החובות בחלק זה . לגביהם

בקשת החייב  ) 4לטופס  2 -ו 1לבין מספר הנושים שצוינו בסעיף 
 (.לצו כינוס

 משכון , משכנתא)במקרה של חוב אשר קיים לגביו שעבוד
אישור מקורי של )יש לצרף את כל מסמכי השעבוד , (ב"וכיוצ

 (.מסמכי השעבוד



 ('חלק ג)הוצאות  –5טופס 
יש לפרט את כל ההוצאות ולצרף:  

 .בתוקף הסכם שכירות -
 .יתרת משכנתא בתוקף -
חשבון  , חשבון חשמל אחרון)אסמכתאות לאחזקת בית שוטפת  -

 (.ל"ניתן להגיש צילומים של האסמכתאות הנ()ב"וכיוצטלפון 



 ('חלק ד)הליכים משפטיים  –5טופס 
  יש לציין הן הליכים משפטיים שמתנהלים נגד החייב והן הליכים

 .משפטיים שנפתחו ביוזמת החייב



פרטים על עיסוק והכנסות   –5טופס 
 ('חלק ה)
בת זוגו ואת /יש לציין בצורה ברורה את מקום עבודת החייב ובן

  .פרטי מקום העבודה
 .יש לצרף שלושה תלושי שכר אחרונים -
  .ח אחרון למס הכנסה"או דו 106יש לצרף טופס  -
יש לציין את מקורות ההכנסה של כל הבגירים המתגוררים עם  -

  .החייב באותה כתובת מגורים ולצרף תלושי שכר שלהם



 ('חלק ו)נכסים וזכויות –5טופס 
 יש למלא פרטי הנכסים שבבעלות החייב ולצרף אסמכתאות

 (.ב"וכיוצנסח טאבו )מתאימות 

- יש למלא פרטים אודות נכסים שהועברו מידי החייב לצד ג  '
  יש לצרף את המסמכים המעידים על. בעשר השנים האחרונות

 (.נסחי טאבו, חוזה מכר)ל "של הנכסים הנ ההעברה  
יש לצרף תמצית של רשם  ( לגבי בעל חברה)' לחלק ו 3בסעיף  -

  חות כספיים מבוקרים כפי שהוגשו למס הכנסה"החברות וכן דו
  .בשלוש השנים האחרונות לפעילות העסק  
יש לציין את פרטי כלי הרכב שבבעלות החייב  ' בפרק ו 7בסעיף  -

 .ולצרף את רישיון הרכב

 



חשבונות בנקים   –5טופס 
 ('חלק ז)וביטוחים

 לציין את כל הנכסים הכספיים שבבעלות החייב ובבעלות  יש
בת הזוג וכן בבעלות הילדים הן הקטינים והן המתגוררים עם /בן

קרן פנסיה וביטוחי  , חסכונות, ביטוחים, לרבות קופות גמל ,החייב
חברות , יש להמציא אישורים מקוריים מקופות הגמל)חיים 

 (.בנקים וכל מקור אחר, הביטוח



 י מחוזות  "סדר הגשת הטפסים עפ
 



 תל אביב מרכז
 (רגלוהכרזתו פושט כינוס למתן צו בקשת חייב ) 4טופס 1.

 !!!ללא נספחים -תצהיר הסתבכות2.

 (דין וחשבון על נכסים) 5טופס 3.

 (  סודיותויתור על כתב )' א5טופס 4.

 התחייבותכתב 5.

 נספחי תצהיר הסתבכות6.

 ייפוי כוח 7.

 .ז.תתצלום 8.

 



 באר שבע/ ירושלים / נצרת / חיפה  
 ייפוי כוח1.

 ז.ת2.

 כתב התחייבות3.

 (סודיותויתור על כתב )' א5טופס 4.

 (רגלוהכרזתו פושט כינוס למתן צו בקשת חייב ) 4טופס 5.

 (דין וחשבון על נכסים) 5טופס 6.

 תצהיר הסתבכות7.

 נספחי תצהיר הסתבכות8.

 



ר"הכנבידי יישאר העתק אחד . את הבקשה יש להגיש בשלושה העתקים  .
 .בידי החייביישאר העתק אחד יוגש על ידי החייב לבית המשפט והעתק אחד 

  הבקשה מוגשת לבית המשפט שבמקום מגוריו של החייב או מקום עסקו
 .העיקרי או נכסיו

יש להציג קבלה משולמת עם  . ₪ 1600 אגרת פתיחת תיק בכונס הרשמי הינה
 .פתיחת התיק

 5יחד עם הגשת הבקשה יש להגיש את טופס.    
  יש להקפיד על רישום כתובת עדכנית אשר תחייב את החייב בקבלת דברי

 .דואר
ליד כתובת המגורים יש לציין מספר טלפון עדכני של החייב.  
ולבדוק  )לבקשה  2 –ו  1סעיפים )  יש לדייק במספר הנושים ובגובה החובות

 (.5התאמה לטופס 
המסמך ערוך כתצהיר ויש להקפיד על חתימתו בפני עורך דין. 
 (.ולא צילום)יש להגיש את הטופס חתום בחתימה מקורית 
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http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/The official receiver/Pages/forms.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/The official receiver/Pages/forms.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/The official receiver/Pages/forms.aspx


 חובות פליליים
 

 חובות מזונות  
 

 מגמות חדשות



 חוב פלילי
מיסוי: 

 (:חניה ועוד, תעבורה)קנסות... 

מעמד החובות בדין קדימה 

 פועלו של החייב להסדרת החוב מול הרשות בחסות הליך
 ר"הפשוגמישותה של הרשות לאור הליך  ר"הפשט

 



 חוב מזונות
 בגין חוב מזונות בלבד ר"הפשטהאם ניתן להיכנס תחת הליך? 

פסיקה: 

ד "פ', נעמה ישעיהו ואח' נ יוסף גמזו פרופסור 4905/98א "רע
 (:3)נה

הסמכות לתת הפטר מחוב מזונות  –לפקודה ( 3()א)69פירוש סעיף 
 .ש לענייני משפחה"ש של פשיטת הרגל ולא בידי בימ"היא בידי בימ

 "(גמזו ד"פס: "להלן) 374, 360

ר"הכונ' נ יוסף מקבילי 1003/09א "ד מקבילי ע"פס: 

 .ד נוסף במסגרתו ניתן הפטר ממזונות"פס

 



 חוב מזונות
 

הרשמיהכונס ' נ קצקה 7940/13א "רע: 

בהתחשב במצבו  ; ש עליון פסק כי בהתחשב בגילו של המערער"ביהמ
;  בהתחשב בזמן הרב שחלף מפתיחת תיק ההוצאה לפועל; הרפואי

בהתחשב שאין למבקש נכסים והשתכרותו היחידה היא קצבת נכות  
 .. 2,500-אשר עומדת בפועל על סך של כ



 מגמות חדשות בהליכי פשיטת הרגל
 נוחי דנקנר –הסדר החוב 

  הפטר מותנה בתשלום דיבידנד הכנסה עתידית שוטפת של חייב
 בפשיטת רגל


