
 ד יוסף ויצמן"עו: מגיש

 ראש ועדת הוצאה לפועל 

 המשנה לראש לשכת עורכי הדין

 הפטרים בהוצאה לפועל
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 תנאים להפטר
מוגבל באמצעים בארבע השנים שקדמו  היה חייב והוא , המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים. 1•

 ;לפחות, ההפטרלהגשת בקשת 

אם חצי שנה מתוך ארבע השנים הוא חדל להיות  ? האם חייב ארבע שנים מלאות•
 ?מוגבל

,  הפטר–לרבות חובות שאינם בני, החייבחובותיו של בעת הגשת בקשת ההפטר לא עלה סך . 2•
 . ₪ 800,000על 

 ?  לחוב האמיתי יכול להכניס למסלול של הפטר₪  800,000האם תשלום הפער בין •

למעט משכורת  , או מימוש בדרך אחרתמכירה , לעיקוללחייב נכסים בעלי ערך הניתנים אין . 3•
 .שהוא זכאי להאחרת או הכנסה 

 ?חייב יכול למכור את הנכס ובאמצעות כך להיכנס למסלול של הפטר•

בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת  , ז 69סעיף עמד בצו התשלומים שניתן לו לפי החייב . 4•
 .בקשת ההפטר

 ?האם הגמישות של הרשמים באה לידי ביטוי? חייב רצף? מהי עמידה בצו התשלומים•

 .החייבהרגל שתלויה ועומדת לגבי בפקודת פשיטת אין בקשת פשיטת רגל כמשמעותה . 5•

האם ביטול הליך  ? מה קורה אם עובר לרגע הגשת ההפטר מוגשת בקשה לפשיטת רגל•
 ?נוכן כניסה להפטר ר"פששל 

 ...המשך•
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 תנאים להפטר.. המשך
 -בקשת ההפטר חמש השנים שקדמו להגשת במהלך . 6•

לפקודת   6כמשמעותו בסעיף ניתן לגבי החייב צו כינוס לא . א   •
 .כאמורהחייב לצו נדחתה בקשת פשיטת הרגל ולא 

 ?דחייה טכנית של צו כינוס סוגרת דלת לבקשת הפטר•

הרגל ולא  פקודת פשיטת לא הוכרז פושט רגל לפי החייב . ב   •
 ;החייב לפי הפקודה האמורהרגל שהגיש נדחתה בקשת פשיטת 

 .פשיטת הרגלניתן לחייב צו הפטר לפי פקודת לא . ג   •

 ?שנים 15גם לפני ? תמיד•
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 סעיף סל
  ההוצאה רשם  4 א  קטן בסעיף האמור אף על•

  בצו עמד שלא לחייב גם הפטר צו לתת רשאי לפועל
  כי שוכנע אם ,קטן סעיף באותו כאמור התשלומים

  ממש של הרעה בשל כאמור בצו עמד לא החייב
  בחוסר מהתנהגותו נובעת שאינה הכלכלי במצבו

 .שיירשמו ,אחרות חריגות נסיבות בשל או ,לב תום
 ?הכלכלי במצב הרעה של הגדרה מהי•
  ?בטחוני מצב האם ?הרעה זה לידה האם•

 ?הרעה ,במשק אינפלציה
  למצב בנוגע לב תום בחוסר ההתנהגות מהי•

 ?הכלכלי
 ?החריגות הנסיבות מהם•
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 תנאים לביטול הבקשה להפטר
מתן הפטר לפי  מהעובדות המסייגות מתקיימת לגבי החייב עובדה •

בשינויים המחויבים ובשינויים  , פשיטת הרגללפקודת ) ב( 63סעיף 
 :אלה

מועד הכרזתו  יראו את , של הסעיף האמור1( לעניין פסקה ) . א   •
כמועד תחילת הליכי פשיטת  מוגבל באמצעים של החייב חייב 

 ;הרגל

הכלכלי כפי  את מצבו חייב שאורח חייו אינו תואם יראו . ב    •
כחייב  , 5י  69כאמור בסעיף בבקשת ההפטר שהצהיר עליו 

הפטר כאמור  עובדה מהעובדות המסייגות מתן שמתקיימת לגביו 
 .לפקודת פשיטת הרגל)( ב( 63בסעיף 
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 תנאים מפקודת פשיטת הרגל לביטול ההפטר
במטרה לנצל לרעה את הליכי , במהלך פשיטת הרגל נהג החייב בחוסר תום לב   (1)•

 .הרגלפשיטת 

פושט הרגל לא ניהל כמקובל וכיאות לעסקו פנקסי חשבונות המראים במידה    (2)•
מספקת את פעולותיו העסקיות ומצבו הכספי בשלוש השנים שבתכוף לפני פשיטת  

 ;רגלו

פושט הרגל קיבל עליו חבויות חדשות או התחיל בעסקים חדשים בעת שידע     (3) •
 ;ומבלי שהיה לו יסוד סביר להניח שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו פרעוןשהוא חדל 

פושט הרגל לא תירץ באופן מניח את הדעת מדוע היה לו הפסד או חסר כדי     (5) •
 ;בחבויותיועמידה 

,  פושט הרגל גרם או תרם לפשיטת רגלו בעסקאות נמהרות או מסוכנות   (6)•
 ;או בהזנחה פושעת של עניני עסקיו, בהימור, בפזרנות בלתי מוצדקת באורח חייו

הוצאה מיותרת על ידי הגנה קנטרנית או מרגיזה בפני   לנושיופושט הרגל גרם    (7)•
 ;תובענה שהגישו נגדו בצדק

פושט הרגל גרם או תרם לפשיטת רגלו כאשר נטל עליו הוצאה בלתי מוצדקת     (8)•
 ;בהגשת תובענה קנטרנית או מרגיזה

שעה שפושט הרגל לא היה יכול , תוך שלושת החדשים שקדמו לצו הכינוס   (9)•
 ;הוא העדיף נושה שלא כשורה, לפרוע את חובותיו במועדם

 ;פושט הרגל הוכרז פושט רגל בחמש השנים שקדמו למועד מתן צו הכינוס  (11) •

 .פושט הרגל היה אשם במרמה או בהפרת נאמנות במרמה  (12)•
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 תנאים חריגים לביטול ההפטר
בנושה  כלכלית משמעותית מתן צו ההפטר לאותו חייב יגרום לפגיעה •

לבחון את מידת הפגיעה  לעניין זה בבואו ; אחד או יותר מנושי החייב
 ישקול, הטוען לקיום הסייג לפי פסקה זוהכלכלית בנושה 

 :את כל אלה, בין השאר, רשם ההוצאה לפועל•
 !לכל נושה זה פגיעה כלכלית, מלבד בנקים ותאגידים•
 ;לקיום הסייגנושה הטוען החוב שהחייב חב לכל גובה  1 •

 ;לכל נושה הטוען לקיום הסייגשהחייב משלם התשלום החודשי גובה  2 •
לשים לב לא לתת דגש רק על התשלום האחרון בצו התשלומים  •

 .ולתת דגש על הכספים שנגבו בעבר
 ;הסייגהטוען לקיום הכלכלי של נושה מצבו  3 •
ממליץ להגיש סוג של בקשה של צו תשלומים על הנושה ולקחת  •

 .חובת תצהיר. בחשבון שהוא יכול להיחקר על הצו
שקלים   400,000זו על לפי פסקה החוב לנושה הטוען לקיום הסייג עלה •

משמעותית באותו  ההפטר כגורם לפגיעה כלכלית את מתן יראו , חדשים
 .נושה

זה יכול  ₪  400,000אם יש נושה אחד שהחוב שלו יותר מ , כלומר•
 !לבטל את כל ההפטר
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 תנאי נוסף חשוב לביטול ההפטר
 רשאי לשקול אם בנסיבות העניין חובות נוספיםב הרשם •

 שצבר החייב מתחילת תקופת התחולה הם עובדה המסייגת•

 ."לפקודת פשיטת הרגל) 1)( ב( 63מתן הפטר כאמור בסעיף •

 

,  במהלך פשיטת הרגל נהג החייב בחוסר תום לב   (1)•
 ;במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל

• 
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 ?מה כוללת בקשת ההפטר
כאמור בסעיף  בדבר התקיימות התנאים למתן צו הפטר תצהיר . 1•

י   69כאמור בסעיף התקיימות הסייגים למתן צו –ובדבר אי 3י  69
חובותיו  , כלל נכסיובתצהיר כאמור יפרט החייב את ; )3( עד ) 1( 4

וכל מי   נושיו, הוצאותיו, הכנסותיו, הפטר–לרבות חובות שאינם בני
 .הפטר–ברשהחייב חב לו חוב שאינו 

 .הנושיםרשימה הכוללת פרטי התקשרות עדכניים עם . 2•

 !ממליץ ליצור קשר עם הנושים הנוספים•

מוגבל  מן ההחלטה על הכרזתו של החייב חייב העתק  3.•
לאחר  וכן העתק מכל חקירת יכולת שנערכה לחייב , באמצעים

 ;כאמורהכרזתו 

ולבקש בקשות  , לבחון את הבקשה המקורית ביסודיות•
 .נוספות שהוגשו בתיק האיחוד

 .על סודיותויתור כתב .  4  •

 !!לא להסס לעשות שימוש מלא בכתב ויתור על סודיות•
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 ?באיזה לשכה מגישים את הבקשה
בקשות ומסמכים  חייב רשאי להגיש בקשת הפטר וכן להגיש •

שבה  הוצאה לפועל בלשכת , מידע הנוגע לבקשה כאמורולקבל 
 .הפטרפועל מסלול 

א יתנהל התיק בלשכת  בקשת הפטר כאמור בסעיף קטן הוגשה •
נפתחו  במחוז שבו , ההוצאה לפועל שבה פועל מסלול הפטר

איחוד  ואם ניתן לחייב צו , ההוצאה לפועל נגד החייבמרבית תיקי 
 ;של החייבבמחוז שבו מתנהל תיק האיחוד  - 3' בפרק זכמשמעותו 

,  מסלול הפטרבאותו מחוז לשכת הוצאה לפועל שבה פועל אין   •
שבה פועל  בלשכת הוצאה לפועל , יתנהל התיק במחוז אחר

 .בהודעהכפי שיפורסם , מסלול כאמור
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 לשכות אשר מטפלות בבקשת הפטר
 

מחוז  מחוז ת"א  מחוז מרכז  מחוז חיפה  מחוז צפו    מ וז:
 ירושלים 

  מחוז דרום

 תל   י   ת יה  י ה  צ ת לשכות המ וז:

  
  

  
  

  
  

 ירושלי 

  
  
  
  
  
  

  שדוד

  ש לון כ ר ס   עכו  צרת עילית

   ר ש ע ר שון לציון  דרה   ריה 

  ריות ע ולה 

  
  
  

  ילת  ת  ת ווה

  ריית  ת הרצליה  ריית שמו ה

  ית ש ן
  

 דימו ה ר ו ות
  

 רמלה

לשכת מסלול ה  ר 
  מ וז:

   ר ש ע ירושלי  תל   י   ת יה  ריות  צרת עילית
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 מסמכים לבקשת ההפטר
  כולל הס   צילו  של תעודת הזהות 1

  העתק מההחלטה על הכרזתך כחייב מוגבל באמצעים 2

 ".כחייב מוגבל באמצעים"שנערכה לך לאחר שהוכרזת  העתק מכל חקירת יכולות 3

 .בת זוגך ושאר בני ביתך/של ב , אחרונים שלך חודשים 6 –תלושי משכורת  4

שלך , לרבות אבטלה או הבטחת הכנסה, גמלאות אחרות/ אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת ילדים או קצבאות 5
 .ב  הזוג/של בתאו 

חודשים שקדמו להגשת   6 -בת הזוג ושאר בני ביתך ב/של ב , שלך  ש"דפי חשבו  המפרטים פעולות בחשבונות עו 6
  .הבקשה

ושאר בני  , בת הזוג/ב , בו מתנהלים חשבונות על שמך" פרופיל לקוח"או " אישור יתרות" -מסמך מכל מוסד בנקאי  7
 .ביתך

קרנות פנסיה וביטוחים  , קרנות השתלמות, תכניות חסכו , אישורים על יתרות הכספים המופקדים בקופות גמל 8

קופה מועד  /יש לציי  לכל תכנית. ושאר בני ביתך, בת הזוג/של ב , מסוגים שונים
  .הפיכתה לנזילה

חודשים טרם  6ושאר בני ביתך לתקופה של , בת הזוג/של ב , שלך עותק מתדפיס פירוט חיובי כרטיסי אשראי 9
  .הגשת הבקשה או טרם ביטולם

  .שקדמו ליום הגשת הבקשה החודשים 6 -ל  סלולארי טלפו , טלפו , גז, מים, ארנונה, חשבונות חשמל1
 .חוזה שכירות יש לצרף -אם הנך מתגורר בשכירות 

ושאר בני  , בת הזוג/ב , על שמך מקרקעי  אחרים, או שימוש בנכסים כגו  דירה/מסמכים המעידים על בעלות ו1
   ('חוזה שכירות וכו, אישור חברה משכנת, נסח טאבו. ) ביתך

 .או משכו /לרבות מסמכי שעבוד ו, ושאר בני ביתך, בת הזוג/של ב  מסמכי בעלות רכב או כלי אחר שלך1

  .בת הזוג שלך/או הסכם יחסי ממו  עם ב  העתק מהסכם גירושי  וגט יש לצרף –ה /במידה והנך גרוש1

  (ביטוחים אישיים ועסקיים) העתק פוליסת ביטוח 1

  (מסמך רשות)  דוח של עובד סוציאלי במידה וקיים – מכתב מרשויות הרווחה1
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 י הרשם"קבלת צו ההפטר ע
סמך העיון  על , בקשת הפטר וסבר רשם ההוצאה לפועלהוגשה •

לכאורה התנאים  כי מתקיימים , בבקשה ובמסמכים שצורפו לה
על  הרשם מידע ידרוש , 3י  69למתן צו הפטר כאמור בסעיף 

 .החייב 

והמידע  על סמך בקשת ההפטר , רשם ההוצאה לפועלסבר .  א•
למתן  כי מתקיימים התנאים , 7י  69לו לפי הוראות סעיף שנמסר 

כי לא  סבר הרשם ; יורה על פתיחת תיק במסלול הפטר, הפטרצו 
 .ידחה את הבקשה, מתקיימים התנאים כאמור

כאמור בסעיף  רשם ההוצאה לפועל את בקשת ההפטר דחה . ב•
  7י  69הוראות סעיף ומצא על סמך המידע שנמסר לו לפי , אקטן 

מימוש  מכירה או , כי לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול
להוראות  לזוכים בכפוף יעביר הרשם את המידע , בדרך אחרת

 ד(ב7סעיף 

בקשת דחיה של הפטר יש לבקש את כל המידע שהיה בכל •
 .לרשם
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 פרסום ברשומות
ימים   30בתוך , על פתיחת תיק במסלול הפטר תפורסםהודעה •

,  יומיברשומות ובעיתון , 8י  69ממועד פתיחת התיק כאמור בסעיף 
באתר   -) ב(סעיף קטן ואם קבע שר המשפטים תקנות לפי 

 ;האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה

 לדרוש לראות את הפרסום האמור•

של  שמו ומענו בהודעה שתפורסם כאמור ברשומות ובעיתון יצוינו •
האחרון להגשת  הלשכה שבה יתנהל התיק והמועד , החייב

 11י  69התנגדות לפי סעיף 
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 שלבים בהגשת בקשה להפטר
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 הודעה לנושים
הפטר תשלח  ההוצאה לפועל שבה מתנהל תיק במסלול לשכת •

הנושים שפורטו  הודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר לכל 
ממועד  עשרה ימים בתוך , 5י  69בבקשת ההפטר כאמור בסעיף 

 ;החלטת הרשם על פתיחת התיק במסלול הפטר

חשוב לשמור ולהחתים  ! מהניסיון ההודעות יגיעו באיחור רב•
 .את מועד קבלת ההודעה

לעיין בבקשת  ההוצאה לפועל תאפשר לכל נושה בתיק לשכת •
 .ההפטר שהגיש החייב

חשוב לקרוא בעיון את הבקשה ולהשוות לבקשה למוגבל  •
 .באמצעים

 .חשוב לבדוק את התיקים הנוספים של החייב•

ניתן לבקש כל בקשה לעיין ולראות מסמכים נוספים בכל  •
 .תיק
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 התנגדות להפטר
התנגדות לבקשת  רשאי נושה להגיש , נפתח תיק במסלול הפטר•

כאמור  מן התנאים הפטר מהטעם שלא מתקיים לגבי החייב תנאי 
  4י  69בסעיף הסייגים כאמור או שמתקיים סייג מן  3י  69בסעיף 
המפרט את  יצורף תצהיר להתנגדות ; התנגדות -זה בסימן 

לפועל תמסור  לשכת ההוצאה ; העובדות ואת נימוקי ההתנגדות
 .לחייב העתק מההתנגדות

חשוב להפריד בין הטעמים של אי עמידה בתנאי הסף לבין  •
 .תנאים שגורמים לביטול

על  מתן ההחלטה תוגש בתוך שלושה חודשים מיום התנגדות •
רשם ההוצאה  ; 8י  69בסעיף פתיחת תיק במסלול הפטר כאמור 

לדחות לאותו  , ומטעמים שיירשמולבקשת נושה , לפועל רשאי
נוספת שלא תעלה  התנגדות לתקופה נושה את המועד להגשת 

נסיבות מיוחדות  מצא שמתקיימות אם , על שלושה חודשים
 .ההתנגדות במועדלהגיש את שבשלהן נמנע מהנושה 
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 התנגדויות
במעמד הצדדים  דיון בבקשה יקבע רשם ההוצאה לפועל , הוגשה התנגדות•

 ,והודעה על כך תישלח בדואר רשום

וכן  שהגיש התנגדות לכל מי , ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון 14•
 .ולא הגישו התנגדות 5י  69בסעיף לנושים שפורטו בבקשת ההפטר כאמור 

ההוצאה לפועל  יכריע רשם , )א(לאחר הדיון כאמור בסעיף קטן ) ב (•
מצא הרשם כי  ; יקבלה, להתנגדותמצא הרשם כי יש יסוד סביר ; בהתנגדות

 .ידחה אותה, אין יסוד סביר להתנגדות

,  רשאיההוצאה לפועל רשם , )ב(–ו) א(על אף האמור בסעיפים קטנים ) ג (•
בלא שקיים דיון כאמור  התנגדות אף לקבל , מטעמים מיוחדים שיירשמו

 לאחר, אם שוכנע, )א(בסעיף קטן 

תנאי מן  לגבי החייב כי לא מתקיים , שנתן לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו•
סייג מן הסייגים  או שמתקיים , 3י  69התנאים למתן הפטר כאמור בסעיף 

 .4י  69למתן הפטר כאמור בסעיף 

או שחלף  ,  12י  69סעיף רשם ההוצאה לפועל התנגדות לפי הוראות דחה •
רשאי  , ולא הוגשה התנגדות 11י  69בסעיף המועד להגשת התנגדות כאמור 

לאחר שקיים  , 3י  69בהתאם להוראות סעיף צו הפטר הרשם לתת לחייב 
לגביו  ערך לו חקירת יכולת ושוכנע כי מתקיימים , במעמד החייבדיון 

 .למתן צו הפטר לפי הוראות סימן זההתנאים 
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 ניהול ההפטר בלשכת הוצאה לפועל
כדי   13י  69 –ו 12י  69, )א(8י  69אין בדחיית בקשת הפטר לפי סעיפים •

 .למנוע מהחייב להגיש בקשה לפי פקודת פשיטת הרגל

מלבד חוב  , צו ההפטר יפטור את החייב מכל חוב.  15י  69פעולת ההפטר •
לפקודת  ) 1(  72תביעה לפי סעיף –או חוב שאינו ברהפטר –שאינו בר
לפי  קיבל הפטר כאילו , ויראו את החייב לעניין חוב כאמור, הרגלפשיטת 

 .בשינויים המחויבים, לפקודה האמורה 69סעיף 

לפי  שנתן לחייב לבטל צו הפטר , בכל עת, ההוצאה לפועל רשאירשם •
מידע שגוי או כוזב ויש  על סמך אם מצא כי צו ההפטר ניתן , הוראות סימן זה

 .בכך כדי להצדיק את ביטולו

נגד  , הרגללפקודת פשיטת ' נושה בקשת פשיטת רגל כאמור בפרק בהגיש •
לפני חלוף המועד להגשת  , זההוראות סימן חייב שהגיש בקשת הפטר לפי 

יצווה רשם ההוצאה לפועל על השהיית  ,  11י  69בסעיף התנגדות כאמור 
,  כאמורנושה שהגיש בקשת פשיטת רגל ; במסלול הפטרההליכים בתיק 

הנושה העתק  כאמור יצרף להודעה ; על כך מיד לרשם ההוצאה לפועליודיע 
 .מן הבקשה

,  )א(קטן כאמור בסעיף בית המשפט בקשת פשיטת רגל של נושה דחה •
ביטול צו השהיית ההליכים   על,החייבלבקשת , יורה רשם ההוצאה לפועל

 ).א(שניתן לפי סעיף קטן 
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