
 

 5מתוך  1עמוד 

 

    
 

  

 טיפול בערעוריםנוהל 
  על החלטות הממונה

 



 

 5מתוך  2עמוד 

 

 

  על החלטות הממונה נוהל טיפול בערעורים
 

 עניינים תוכן
 

 3 ....................................................................................................... רקע ומטרת הנוהל א.

 3 .......................................................................................................... .............הגדרות ב.

 3 ...................................................................................... ציר הזמן בהליכי חדלות הפירעון ג.

 4 ............................................................................................. ערעור על החלטות הממונה ד.

 4 ............................................................................................כותערעור בז .1

 5 ................................................................................... ........ערעור ברשות .2

  

 

 
 

  



 

 5מתוך  3עמוד 

 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
 
 

 נוהל טיפול בערעורים על החלטות הממונה 
 

 מטרת הנוהל רקע ו .א
 

הממונה הינו צד להליכים השונים הננקטים לשינוי ההחלטות שניתנו על ידו. מטרת נוהל זה היא 

 בהליכים אלו.להסדיר את אופן טיפול הממונה 

 
 הגדרות .ב

 

 ;2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח  - "החוק"

 ;יחיד - "חייב"

 .2019 –התשע"ט תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  – "התקנות"

 ובתקנות. תהא המשמעות שיש להם בחוקלמונחים אחרים 

 

 

 ציר הזמן בהליכי חדלות הפירעון  .ג
 

 

 ושיקום כלכלי חדלות פירעוןכי נהלי הממונה על הלי
 04.03.2020תאריך: 

 תאריך עדכון: 
  1:מספר מהדורה    7 :מספר נוהל

 און -בר אחראי נוהל: עו"ד הילה גולברי

 



 

 5מתוך  4עמוד 

 

 
  הממונה  ערעור על החלטות .ד

 

 ערעור בזכות .1

בהתאם משפט השלום פני בית החלטות סופיות של הממונה ניתנות לערעור בזכות ב .1.1

 )א( לחוק. 350 להוראות סעיף

 
 לחוק 105לפי סעיף  פתיחת הליכיםללא לתת צו שחלטה )א( לחוק מפרט כי ה350סעיף  .1.2

לחוק יחשבו כהחלטות סופיות.  169או  143לפי סעיפים  הסרת הגבלה לענייןוהחלטה 

שהחלטה  בפסיקת בתי המשפט יחד עם זאת, אין המדובר ברשימה סגורה וככל שיקבע

 אחרת של הממונה היא החלטה סופית תינתן זכות ערעור עליה. 

 
עמדת הממונה היא כי יש לראות בהחלטות הממונה שלהלן החלטות סופיות, שהערעור  .1.3

 היה ערעור בזכות:עליהן י

 
 הערות כותרת הסעיף הסעיף

החלטת הממונה בבקשת  )א(105

 יחיד  

על דחיית המורה רק החלטת הממונה 

ניתנת  בקשת יחיד לצו לפתיחת הליכים

 לערעור בזכות

יחיד שנפטר כשהוא  )ב(177

 בחדלות פירעון

על דחיית המורה רק החלטת הממונה 

חדלות פירעון  שעזבון ינוהל בהליך בקשה

 ניתנת לערעור בזכות

על דחיית המורה רק החלטת הממונה  הליך חדלות פירעון 184

למתן צו לפתיחת הליכים נוסף לגבי  בקשה

 ניתנת לערעור בזכות חייב

החלטת הממונה להסיר או שלא להסיר  הסרת הגבלות 143

 הגבלה ניתנת לערעור בזכות 

ממונה להסיר או שלא להסיר החלטת ה הסרת הגבלה באופן זמני 169

 הגבלה ניתנת לערעור בזכות

מימוש נכסי קופת הנשייה  159

וחלוקתם באישור הממונה 

 בתקופת הביניים

החלטת הממונה המקבלת בקשה או דוחה 

או  בקשה למימוש נכסי קופת הנשייה

ניתנת לערעור  חלוקתם בתקופת הביניים

 בזכות 
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 הערות כותרת הסעיף הסעיף

 )ב()ג(107

 )ג(117

 עיון בצו ובבקשת היחיד

 עיון בדוח הכלכלי

שאינה החלטת הממונה המתירה לנושה או 

מתירה לנושה לעיין בפרטי מידע מסוימים 

כוללים כי אלו שהחייב ציין בדוח שהגיש 

מידע אישי רגיש בעניינו ו/או בחלקים 

נוספים מהדוח ומהמסמכים שצורפו 

לעניינים של בן זוגו לבקשת החייב הנוגעים 

ניתנת לערעור  של היחיד או של ילדיו

 .  בזכות

לא לאפשר שהחלטת הממונה לאפשר או  זכות עיון במסמכים )ב(258

 לנושה לעיין במסמך שמצוי בידי הנאמן

 .ניתנת לערעור בזכות

הפעלת עסקו של היחיד  157

 בתקופת הביניים

לא להפעיל שהחלטת הממונה להפעיל או 

 .עסקו של היחיד ניתנת לערעור בזכותאת 

דרישת מידע על ידי ועדת  )ג(265

 הנושים ונושה מובטח 

לא שהחלטת הממונה להורות לנאמן או 

להורות לנאמן למסור מידע לוועדת 

הנושים או לנושה מובטח ניתנת לערעור 

  .בזכות

הגבלה על נטילת אשראי  123

 בידי היחיד

לאשר לא שהחלטת הממונה לאשר או 

 ותלחייב להתקשר בעסקה או לבצע פעול

הכרוכות בקבלת אשראי ניתנת לערעור 

 בזכות

 
 

 ערעור ברשות .2

רשות מבית משפט השלום לכך החלטות אחרות של הממונה ניתנות לערעור רק במידה וניתנה 

 )ב( לחוק. 350בהתאם להוראות סעיף 

 

 ו במסגרת סמכות הממונה עיון מחדש בהחלטה שנתן .ה
 

לא תתאפשר הגשת בקשה לעיון מחדש בהחלטת הממונה אלא אם מדובר בטעות סופר שנפלה 

 ההחלטה. במסגרת

המצדיקות את שינוי רים בהם מדובר בשינוי נסיבות מהותי או גילוי עובדות מהותיות חדשות במק

 יגיש המבקש בקשה חדשה.  החלטת הממונה 
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