
הודעה על שינויים בעקבות כניסתו 
לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום 

כלכלי, תשע"ח-2018

קרן      127-350    578315

הודעה לציבור

2018, המסדיר את   – כלכלי, תשע"ח  ושיקום  פירעון  חוק חדלות 
הליכי חדלות הפירעון, ייכנס לתוקף ביום 15 בספטמבר 2019.

חדל פירעון הוא מי שאינו מסוגל לשלם את חובותיו במועד או מי ששווי 
התחייבויותיו גבוה משווי נכסיו.

הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חוב הנמוך מ-150,000 ₪ יתנהלו 
בהוצאה לפועל על ידי רשם חדלות פירעון. 

מלבד   ,₪  50,000 מ-  נמוך  יהיה  לא  הבקשה  להגשת  החוב  סכום 
מקרים בהם ימצא הרשם  כי ישנן נסיבות מיוחדות המצדיקות פתיחת 

הליכים בסכום נמוך יותר. 
יחידות חדלות פירעון בהן ינוהלו ההליכים קיימות בלשכות ההוצאה 

לפועל הבאות: 
מחוז צפון – לשכת טבריה
מחוז חיפה -  לשכת חיפה

מחוז מרכז -  לשכת כפר סבא
מחוז תל אביב -  לשכת תל אביב
מחוז ירושלים -  לשכת ירושלים

מחוז דרום – לשכת אשקלון
תוגש  לפועל  בהוצאה  פירעון  חדלות  הליכי  לפתיחת  בקשה 
 באמצעות טופס מקוון המצוי באתר רשות האכיפה והגבייה בכתובת:

.www.eca.gov.il

יהיה להכריז  ניתן  2019 לא  15 בספטמבר  מיום  *לתשומת לבכם: 
הוגשה  להכרזה  הבקשה  אם  באמצעים" גם  מוגבל  כ"חייב  חייב  על 
קודם לכן. על כן, מומלץ להגיש  את הבקשות ביחד עם כל המסמכים 
הדרושים להכרזה כחייב מוגבל באמצעים, עד ליום 8 בספטמבר 2019. 
נבהיר, כי אם הוגשה בקשה להכרזה על חייב מוגבל באמצעים וניתנה 
החלטה של רשם ההוצאה לפועל כי יש להשלים מסמכים, יש לוודא כי 

המסמכים יוגשו מוקדם ככל האפשר ולפני ה 15.9.19.

לחוק  השעה  הוראת  לפי  באמצעים  מוגבל  לחייב  הפטר  *בקשת 
ההוצאה לפועל )תיקון 57( )הפטר לחייב מוגבל באמצעים(, התשע"ח- 

2018 ניתן להגיש עד ליום 2 בינואר 2020.

למידע נוסף ניתן לפנות בערוצי הקשר הבאים:
מוקד מידע טלפוני ארצי

טלפון 073-2055000 \ *אכיפה )35592*(

מענה אנושי – באמצעותו ניתן לזמן תור למפגש שירות, לקבל  	◄
מידע על ההליך ולהתעדכן בהחלטות.

שעות מתן מענה אנושי- בימים א'-ה' בין השעות:08:00 עד 18:00   
בפנייה יש להצטייד במספר תעודת זהות ומועד הנפקת תעודת 

הזהות.
מענה קולי לקבלת מידע כללי- המענה פועל 24 שעות. 	◄


