
  
 

 
 מסלול הפטר –איגרת מידע לנושים

 

 

 שלום רב,

 

מתן הפטר לחייב  ) 054. –לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז  74תיקון מספר  כנס לתוקפונ 5202.9.6 בתאריך 

 2..6202.9נקבע כהוראת שעה למשך שלוש שנים עד ליום  ,(2 תיקון זהמוגבל באמצעים

מוגבלים באמצעים" במערכת ההוצאה לפועל, חייבים כ" וחייבים אשר הוכרז הוראת השעה,במסגרת 

מחיקת חובות  –שמשמעותה  הפטרועומדים בתנאי הסף )המפורטים בהמשך(, זכאים להגיש בקשה ל

מלבד חובות 2 ההפטר מביא למחיקת חובות, הוצאה לפועל וחובות שאינם במערכת הבהוצאה לפועל 

 פלילי או מנהלי2קנס מזונות, משכנתא, נזק בלתי קצוב ו - שאינם ברי הפטר

 

לסייע לחייבים מוגבלים באמצעים )מחוסרי נכסים, העומדים בצו החיוב בתשלומים( - מטרת התיקון לחוק

 לקבל הפטר מחובותיהם, כדי לאפשר להם לשקם את חייהם ולצאת לדרך חדשה2

 

והם הגורם השיפוטי במערכת ההוצאה לפועל  –רשמי ההוצאה לפועל תידון על ידי  להפטר חייבת בקש

 הסמכות לקבוע האם יינתן הפטר לחייב2

הפטר, תינתן תקופת התנגדות לנושים בה במסלול הלאחר החלטה ראשונית של הרשם לפתיחת תיק 

 טרם קבלת החלטתו בדבר מתן ההפטר לחייב. יוכלו להביע עמדתם בפני הרשם

 

 חובותיו סך שנים, סכום 7חייב מוגבל באמצעים מעל  ע"י החייב: ת הפטרהתנאים בחוק להגשת בקש

, אין בבית המשפט המחוזי הליך של פשיטת רגללא מתנהל ,  ₪ 99,999.עד  )בהוצאה לפועל ומחוצה לה(

 מימוש2לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים ל

  

  הסבר על התהליך: –מסלול הפטר 

 שלבים כמפורט: 6למסלול הפטר 

 
 

 

 

:1שלב 

הגשת הבקשה  
בלשכת ההוצאה  

לפועל  

(י החייב"ע)

:2שלב 

פרסום ברשומות  
ושליחת הודעות לכל 
הנושים         

(פ"י ההוצל"ע)

:  3שלב 

יום 90תקופה של 
להגשת התנגדות 

להפטר 

(י הנושים"ע)

: 4שלב 

דיון בפני רשם  
ההוצאה לפועל  

(במועמד הצדדים)

: 5שלב 

קבלת החלטה  
סופית על ידי הרשם  

אי  / על מתן הפטר
מתן הפטר

http://www.google.co.il/url?url=http://mops.gov.il/crimeandsociety/pages/strugglewithhumantrafficking.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBkQwW4wAmoVChMIgZrynaeRxwIVxG7bCh1tqwNb&usg=AFQjCNGcvLa6RvGE2tHdWzV353sW8CIJ-A


  
 

 
 

  ע"י החייב להפטר הגשת בקשה: 1שלב:  

פתיחת  -החייב מתאים להיכנס למסלול הפטר )להלןהאם  ראשונית החלטת רשםתינתן בשלב זה 

  תיק הפטר(2

  2הפטריורה רשם ההוצאה לפועל על מתן צו אם ללמד כי בסופו של יום  כדיאין בהחלטה זו 

  הנושים לכל הודעות פרסום ברשומות ושליחת: 2שלב:  

, על בבקשתו החייב שצייןרשות האכיפה והגביה תפרסם ברשומות ותשלח הודעות לכל הנושים 

 פתיחת תיק ההפטר2

  ע"י הנושים למתן צו הפטר,הגשת התנגדות : 3שלב:  

מתקיימים הסייגים הקבועים בחוק, שיש בהם כדי למנוע מתן צו הנושים או הזוכים סבורים כי אם 

, שההפטר יגרום להם  לפגיעה כלכלית משמעותיתשאותם נושים או זוכים סבורים , או לחייב הפטר

ההחלטה על פתיחת תיק  מתןממועד  יום 09 תוך, הפטרמתן צו ל התנגדות להגיש םבאפשרות

  במסלול הפטר2

 ניתן להגיש בקשה להארכת מועד שתועבר להחלטת רשם ההוצאה לפועל2

וקיים בלשכות  באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגביהמפורסם  יג(9.)טופס בקשת התנגדות 

 2הוצאה לפועל

  דיון בפני רשם ההוצאה לפועל: 4שלב: 

 זימון לדיון ישלח אליך בדואר2 יכול הרשם לזמנך לדיוןיום(,  09לאחר שתסתיים תקופת ההתנגדות )

 2 רשום

  קבלת החלטה סופית על ידי הרשם על מתן הפטר/אי מתן הפטר: 5שלב: 

מתן הפטר  ההחלטה רשם הוצאה לפועל יחליט לקבל את בקשת החייב למתן צו הפטר משמעותכאשר 

צו  פעולת , למעט חוב מזונות, חובות מובטחים, קנסות וחוב שאינו קצוב2חובותיו של החייבמכל 

 2למתן הפטר מכוח פקודת פשיטת הרגלזהה ההפטר, 

 

 

 :למידע נוסף ניתן לפנות באחד מערוצי הקשר הבאים

 

 

 

 073-2055000* או 35592מוקד שירות טלפוני    
 39:..-99:.9בערבי חג בשעות ) 5:99.-99:.9ה'  בשעות -בימים א'

 

  :קבלת קהל בלשכות ההוצאה לפועל 
                    3:39.-39:.9ה', בין השעות  ד', ב', בימים א',

 992:..-39:.9ביום ג' בין השעות 

 

  אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגביה 

 www.eca.gov.il 
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