
 

 

 פשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל, אף כי אינו נח מבחינה תדמיתית, עשוי בהרבה מן המקרים להוות פתרון לחייבים 
אשר נקלעו למבוי סתום בכל הנוגע לתשלום חובותיהם, ובפועל, ההליך הינו בבחינת מנהרה אשר 

שהחייב פטור  הקובעתהחלטת בית המשפט  -פירושו . הפטר "הפטר"הוא קבלת  -  אור נקודתבסופה 
  מכל חובותיו.

חשוב להדגיש, ההפטר לא בהכרח פוטר את החייב בכל חובותיו, שיעור "מחיקת החובות" תלוי מקרה 
 למשל: מצב רפואי, נסיבות הסתבכות החייב בחובות, יכולת ההשתכרות, גיל החייב ועוד. - ותלוי נסיבות

עיקולים" מאחר ובמסגרת הליך פשיטת מאימת הגל מאפשר לחייב לנהל חיים "בשקט הליך פשיטת הר
הרגל מעוכבים ההליכים כנגד החייב. הווה אומר, החייב יכול לעבוד ולקבל משכורת מבלי חשש שחלק 

הליכים שנוהלו כנגדו הממשכורתו תעוקל, כמו כן, החייב יכול להוציא רישיון נהיגה שהוגבל במסגרת 
 בהוצאה לפועל.

אינו יכול לשמש מקלט לאלה המבקשים להימלט מתשלום חשוב להדגיש כי הליך פשיטת הרגל 
 מקרה זה יתקל בדחיהשימוש בהליך פשיטת הרגל ב -חובותיהם בזמן שיש ביכולתם לעשות כן

 וביטול ההליך.

דרישת תום הלב בשער הכניסה להליך ובמהלכו היא בסיסית, אין עמידה בדרישה זו תביא לביטול 
 ההליך ופועל יוצא מכך, לכישלונו.

במסגרת ההליך רובצים על החייב חובות ותנאים שונים, אי עמידה באותם תנאים ללא טעמים מיוחדים 
 להלן סקירה קצרה על חובות החייב ומנומקים תביא בהכרח לכישלון בהשגת מטרת ההליך.

 בממסגרת ההליך:

 חייב.תשלום חודשי רציף וקבוע של צו התשלומים החודשי שנקבע במסגרת צו כינוס נכסי ה .1

 מילוי דוחות דו חודשיים בהם מפרט החייב את הוצאותיו והכנסותיו השוטפות. .2

ת הנכסים שיתוף פעולה מלא עם דרישות המנהל המיוחד ( מי שאמון על בדיקת מצב .3
 של החייב מטעם בית המשפט והכונס הנכסים הרשמי). וההתחייבויות

 הרגלאי צבירות חובות חדשים במסגרת הליך פשיטת  .4

 

 השלבים בהליך פשיטת הרגל

את כל מצבת כי החייב יביא  בפגישה עם עוה"ד חשוב מאוד -פגישה עם עו"ד והכנת הבקשה .1

נחוצה על מנת  והנכסים באותו זמן. תמונה מלאה של מצבת החובות לושיש והנכסים החובות 

ות בפועל, נכונה ביותר עבור החייב ביחס ליכולת ההשתכרות וההשתכרהטה לקבל את ההחל

 .מיטלטלין ונכסים פיננסיים אחרים)כמו גם ביחס למצב הנכסים של החייב ( נדל"ן, 

 

 



 

 

 

 

לכונס הנכסים הרשמי הבקשה לפשיטת רגל מוגשת  -הגשת הבקשה לכונס הנכסים הרשמי .2

לצורך בדיקה כי הבקשה עונה לתנאים הקבועים בפקודת פשיטת הרגל, לאחר הבדיקה מקבל 

 בו מצויים מקום מגוריו של החייב.שה בבית המשפט המחוזי במחוז החייב אישור לפתיחת הבק

( נכון ל  ₪ 1,600לאחר תשלום פיקדון בסך של  -הגשת הבקשה לבית המשפט המחוזי .3

) הבקשה מוגשת לבית המשפט המחוזי.  הבקשה מנותנת לשופט הדן בבקשה  11/2017

 ובמקביל מועברת הבקשה לתגובת הכונס הנכסים הרשמי.

לאחר קבלת תגובת הכונס הנכסים הרשמי נותן בית המשפט המחוזי צו  -מתן צו כינוס נכסים .4

זהות המנהל המיוחד שאמון על בחינת מצבו כינוס נכסים לנכסי החייב בו נקבע, בין היתר, 

הסכום החודשי שעל החייב לשלם במסגרת ההליך , עיכוב הליכים כנגד החייב, צו של החייב, 

ארץ. בצו כינוס נכסים נקבע מועד הדיון בבקשה להכריז על החייב כפושט עיכוב יציאה מה

 רגל, דיון שנקבע עפ"י רוב כשנה וחצי מיום מתן צו הכינוס.

מיום צו כינוס הנכסים ועד מועד הדיון בבקשה  -הדיון בבקשת החייב להכריז עליו כפושט רגל .5

החייב נבחנת התנהלותו של החייב במסגרת ההליך, כמו כן, נבדקות הנסיבות בהן הגיע החייב 

לפשיטת רגל ומצבת הנכסים וההתחייבויות של החייב. התנהלותו של החייב מתבטאת בכמה 

דשי ומידת שיתוף הפעולה מישורים, בהגשת הדוחות התקופתיים ותשלום צו התשלומים החו

עם דרישותיו של המנהל המיוחד. ערב הדיון בבקשה מגיש המנהל המיוחד את המלצותיו 

 בנוגע להמשך ההליך.

 

 בהליכי פשיטת הרגל לבהתום דרישת 

בית המשפט, בעת שהוא דן בבקשתו של מתחייבת במסגרת הליך פשיטת הרגל. תום הלב דרישת 
החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל ובמהלך צבירת  לשל, בוחן את תום ליבו כפושט רג עליוחייב כי יוכרז 

 החובות.

, מביא בפניו התקופה בה נצברו חובותיו של החייבהפסיקה מלמדת כי בית המשפט, בעת בחינת 
 על מנת לקבוע את תום ליבו של החייב:מנחים מספר שיקולים 

 ? תשלום החובותהיה אדיש ל? האם נהג החייב בחובו לנושיםכיצד  .1

 האם פעולות בלתי חוקיות גרמו להסתבכותו הכלכלית של החייב?  .2

 ? מנכסיםאו להקשות על נושיו להיפרע /נכסיו ו האם החייב ניסה להבריח את .3

 

 

 

 



 

 

 

 

א גם את התנהלותו אל (כמפורט לעיל), הדרך בה יצר החייב את חובותיובית המשפט בוחן לא רק את 
, האם שיתף נכסיו מצבת את מלוא האם החייב גילהקרי, גל. פשיטת הר מסגרת הליךב של החייב

 כפי שהוזכר לעיל. המנהל המיוחד והאם מילא את חובותיו במסגרת הליך פשיטת הרגלפעולה עם 

במהלך הליך אשר המשיכו לצבור חובות נוספים  חייביםולבטל הליכים ל וטה להחמירנת המשפט יב
  ממצים את יכולת ההשתכרות שלהם. ביחס לחייבים שאינם כמו גם פשיטת רגל.

שלוקחים על עצמם באופן אחראי ו הליך מאין שיקומי המאפשר לחייבים הליך פשיטת רגל הינלסיכום, 
 לפתוח דף חדש בחייהם ולצאת לדרך חדשה.   ,ממלאים את חובות ההליךוללא "עיגול פינות" ו

 פשיטת רגל והסדרי חוב עם גופים שונים.הכותב הינו בעל ניסיון רב בסיוע לחייבים, לרבות הליכי 


