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 נהלי הממונה על הליכי חדלות הפירעון
 06.02.2020תאריך: 

 תאריך עדכון: 
  1: מספר מהדורה    6: מספר נוהל

 און -אחראי נוהל: עו"ד הילה גולברי בר
__________________________________________________________ 

 
 הממונה אודות חובת הדיווח של חייב בהליך חדלות פירעוןנוהל 

 

  מטרת הנוהלקע ור .א
 

חובת הדיווח המוטלת על חייב יחיד )להלן: "החייב"( במהלך ניהול הסדיר את ל זה נוהלמטרת  .1

לצו לפתיחת  החייבנוסף לדוח שעל החייב לצרף לבקשת מדובר בדיווח  .הליכי חדלות הפירעון

בהליכים להגיש  החייבלי שעל כאו לדוח על מצבו הכל ,( לחוק2)ב()104הליכים בהתאם לסעיף 

 לחוק. 117בקשת נושה לפי סעיף שנפתחו ל

חייב בהליך חדלות פירעון מהווים כלי חשוב בבירור מצבו הכלכלי. הדוחות ההדוחות שמגיש  .2

על שינויים במצבו הכלכלי ומסייעים בגיבוש מאפשרים מעקב שוטף על התנהלותו הכלכלית ו

בנוסף, פירוט ההוצאות  , המשמש כבסיס לצו לשיקום כלכלי.דוח ממצאי הבדיקה של הנאמן

וההכנסות החודשיות עשוי לסייע לחייב בניהול תקציב דמי המחיה שנקבע עבורו ובכך לסייע 

 בשיקומו הכלכלי. 

 

 גדרותה .ב
 

 ;2018-ושיקום כלכלי, התשע"חחוק חדלות פירעון   - "החוק"

 ;יחיד - "חייב"

דוח תקופתי הכולל מידע בדבר הכנסותיו והוצאותיו של  – או "הדוח" "על הכנסות והוצאות דוח"

 ;)בהתאם לנוהל זה( היחיד ובן זוגו, ילדיו הקטינים ומי שפרנסתם עליו

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

 ובתקנות. תהא המשמעות שיש להם בחוקלמונחים אחרים 
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 בהליכי חדלות הפירעון  יר הזמןצ .ג

 

 ל הכנסות והוצאותע וחד .ד
 

 בואמ .3

מהלך הליכי חדלות הפירעון נדרש החייב להגיש דוחות תקופתיים על הכנסותיו ב .3.1

 והוצאותיו בהתאם לתקנות ולהוראות נוהל זה. 

דיווחים נוספים  על הכנסות והוצאות לדוח להגיש בנוסףעליו החייב מנהל עסק, במידה ו .3.2

 .  , כפי שיקבע הממונההקשורים לעסק

 

 והאסמכתאות שיצורפו לו מידע הנדרש בדוח על הכנסות והוצאותה .4

כנסות וההוצאות שלו, של בן זוגו, ההאת  פרטל החייבהכנסות והוצאות נדרש  על דוחב .4.1

המצורף לנוהל זה  בדוח לנדרשהתאם ב ,שפרנסתם עליו מי של של ילדיו הקטינים וכן

ביחס לתקופות המפורטות זאת ו ,ונמצא באתר הממונה "הממונט" סומן נספח א'ומ

 . בהמשך נוהל זה

דואר האת כתובת מגוריו העדכנית, כתובת  בנוסף לאמור מעלה, החייב יציין בדוח .4.2

ושל  שלו הכלכלי וכל שינוי מהותי הנוגע למצב מספר הטלפון העדכני שלו, אלקטרוניה

 הכלכלי.  ומצבכדי להשפיע על  וב, שיש אחרים שעליהם עליו לדווח במסגרת הדוח

 

 אסמכתאות שיצורפו לדוחות ה .5

 ד מועד הצו לשיקום כלכליע .5.1

יצורפו אסמכתאות מלאות על כל  כלכלי שיקוםהצו ללדוחות המוגשים עד מועד 

 .רכישותהוצאות המדווחות בדוחות, לרבות קבלות על כל ההכנסות והה

כל של בנוסף, יש לצרף לדוח תדפיס תנועות בכל חשבונות הבנק של החייב, של בן הזוג ו

 .שפרנסתם עליו מי

 



 

 9מתוך  5עמוד 

 

 
 לאחר מועד הצו לשיקום כלכלי .5.2

לכל אחד מהדוחות המוגשים לאחר מועד הצו לשיקום כלכלי יידרש החייב לצרף מספר 

תדפיסי תנועות  החייב, הכנסותאסמכתאות על אסמכתאות מצומצם בלבד שיכלול: 

 .ו והוצאותיובלבד בהכנסותי חריגים לשינויים ואסמכתאות של החייב בחשבון הבנק

ההוצאות אסמכתאות לכל ההכנסות ומשיך ולצרף הלהממונה רשאי לדרוש מהחייב 

המדווחות בדוחות, גם לאחר מועד הצו לשיקום כלכלי בנסיבות המצדיקות זאת 

 .ובהמלצת הנאמן

 

  הכנסות והוצאות על דוח ועד ותדירות הגשת מ .6

 דוחות דו חודשיים -ם מתן הצו לפתיחת הליכים ע .6.1

חודש ל 15-יוגש לא יאוחר מיום הו לפתיחת הליכים הדוח הראשון לאחר מתן הצ .6.1.1

מתחילת עבור התקופה  ,מועד מתן הצו לפתיחת הליכים לאחר חודשייםשחל 

   . הצו ועד לתום החודש שלפני המועד בו מוגש הדוחהחודש בו ניתן 

הדוח הראשון  פברוארבמהלך חודש במקרה בו ניתן צו לפתיחת הליכים  דוגמא:

ועד פברואר ויתייחס לתקופה מתחילת חודש לחודש אפריל  15-היום עד היוגש 

 . מרץ סוף חודשל

הצו לשיקום  בתקופה שלאחר הגשת הדוח הראשון ועד למועד מתן, בהתאמה לכך .6.1.2

ויוגש עד לא יאוחר  ,לתקופה של חודשיים קלנדרייםכל פעם הדוח  יתייחסכלכלי 

אלא אם כן הורה  ,וחודש שאחרי התקופה אליה מתייחס הדבח 15-מהיום ה

 הממונה או בית המשפט אחרת. 

 דוחות חצי שנתיים – לאחר מתן הצו לשיקום כלכלי .6.2

לתקופה של הדוח  יתייחסממועד מתן הצו לשיקום כלכלי ועד לסיום תקופת התשלומים 

ודש שלאחר התקופה אליה בח 15-ויוגש עד לא יאוחר מהיום ה ,שישה חודשים קלנדריים

 .הורה הממונה או בית המשפט אחרת כן אלא אם, וחדמתייחס ה

 

 דוח על הכנסות והוצאות הגשת ופןא .7

בצירוף הצהרה על נכונות הפרטים הרשומים  ,דוח יוגש על ידי החייב באופן מקוון בלבדה .7.1

במחוז שבו מתנהל  משרדי הממונהב צג יהיה רשאי להגיש את הדוחבו. חייב שאינו מיו

 . במסירה אישית או בדואר רשום ,ההליך

רשאים  ,בהליכי חדלות פירעון שניהם מצוייםבני זוג המקיימים משק בית משותף ו .7.2

למלא דוח אחד משותף ועליהם להגישו בכל אחד מהתיקים המתנהלים בעניינם. על 

 הדוח יחתמו שני החייבים. 
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 באתר האינטרנט של הממונה.  מפורסמים דוחה מילוי והגשתהנחיות לאופן  .7.3

 

 או פטור מהגשת הדוחות חלטה על מתן הקלות ה .8

מקת על מתן הקלות או פטור מקרים חריגים, רשאי הממונה להורות בהחלטה מנוב .8.1

 . הנאמן עמדת קבלת לאחר על הכנסות והוצאות וזאת דוחותלחייב מהגשת 

 לדווח מידית על כל להתחייב  החייב יידרש, דוחות מהגשת פטור במסגרת הבקשה למתן .8.2

שעליהם עליו לדווח  אחריםשל וות האישיות, שלו או בנסיב בהכנסות, בהוצאות שינוי

 , למעט שינויים זניחים. במסגרת הדוח

 

 יווחים נוספיםד .ה
 

 יווח על שינוי במצבו הכלכלי ד .9

חייב להודיע נדרש ה לחוק )ב(138לעיל, בהתאם להוראות סעיף  4.2נוסף לאמור בסעיף ב

 אחריםלמצב הכלכלי שלו ושל בפרט הנוגע על כל שינוי  ,בהקדם האפשרי ,לממונה ולנאמן

 .  יו לדווח במסגרת הדוח על הכנסות והוצאותיהם עלשעל

 נו לחייב לאחר הפטר החייבוקיווח על נכסים שיד .10

 לאחר לחייב שיוקנו נכסיםקופת הנשייה ייכללו  בנכסיבהם הורה בית המשפט כי  מקריםב

באופן מיידי  לממונה ולנאמן החייב דווחי)ג( לחוק, 167-ו( ג)164 בסעיפים כאמורההפטר,  מתן

 על הקניית נכס כאמור. 

 יווח לבקשת הנאמןד .11

על ו דעתו שיקול לפי, למילוי תפקידו הנוגע עניין בכל דיווח מהחייב לדרוש רשאי נאמןה .11.1

 . לחוק 138 סעיף להוראות בהתאם, המקרה נסיבות פי

  .בדרישתו הנאמן שקבע המועד בתוך לנאמן הנדרש הדיווח את ימסור החייב .11.2

 

  עמידה בדרישות נוהל זה וצאות אית .ו
 

להגיש במועד דוחות אמת מלאים  והחייב בחובתהממונה יתייחס בחומרה לאי עמידה של  .12

כמפורט בתקנות ובנוהל זה. התנהלות כאמור עלולה להוביל בין היתר לכך שהממונה יגיש 

 לפיהם:ובקשה או המלצה לבית המשפט 

 שאינה קצובה בזמן שנים או תקופה 3 -תשלומים ארוכה יותר מ תקופת תיקבע לחייב;  

  הפטר לאלתרלא יינתן לחייב;   

 ל הצו לפתיחת הליכים;יבוט 
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בהתאם להוראות התנהלות החייב כאמור לעיל עשויה בנסיבות מסוימות, אף להוות עבירה  .13

 .( לחוק3)א()346סעיף 
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 נוסח דוח על הכנסות והוצאות – א' נספח .ז
 

 דוח על הכנסות והוצאות
       20      לשנת              יםבהתייחס לחודש

 בעניין:  החייב/ת   ______________ מספר תיק הממונה:_______
 

 

)החייב, בן הזוג,  הכנסות
ילדיו הקטינים ואחרים 

 :שפרנסתם עליו(
 חודש __ חודש ___

 הכנסות )המשך(: 
 חודש ___ ___חודש 

הכנסה ממשכורת  1
 )נטו(

  

   הכנסות מתשלום מזונות 6

   הכנסות אחרות 7

   א( 

 הכנסה מעסק  2
 

   ב(   

   ג(    פנסיה 3

       הכנסה משכר דירה 4

קצבאות מהמוסד  5
  סה"כ הכנסות    לבטוח לאומי 

)החייב, בן הזוג,  הוצאות
ילדיו הקטינים ואחרים 

 :שפרנסתם עליו(
 חודש ___ חודש ___ הוצאות )המשך(  חודש ___ חודש ___

   הלבשה 11   שכר דירה 1

   חינוך ותרבות 12   משכנתא 2

   אחזקת רכב 13   מיסי עירייה 3

   נסיעות 14   חשמל 4

טלפון, כבלים  5
   לממונהתשלום חודשי  15   ואינטרנט

   הוצאות רפואיות חריגות 16   טלפון נייד 6

7 

 17   גז

הוצאות נסיעות לעבודה 
שלא משולמות ע"י 

המעביד )תחבורה 
 ציבורית(

 

 

8 
 18   ועד בית

הוצאות טיפול יום 
)כששני  3בילדים עד גיל 

 בני הזוג עובדים(
 

 

9 
 19   מים

תשלומים לזכאים 
למזונות )להורה 

 המשמורן(
 

 

 כלכלה )מזון( 10
למספר 

 נפשות_________
  

20 

 שונות וחריגות

 

 

  סה"כ הוצאות 
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 ____________  :סלולרי מספר טלפון____________________________  כתובת עדכנית של החייב/ ת

 
 כתובת דואר אלקטרוני של החייב:__________________________________________________                  

 
  : הצהרת החייב/ת

. ידוע לי כי אני מחויב למסור מידע מלא ומהימן אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים
לחוק חדלות פירעון  346להוות עבירה פלילית בהתאם להוראות סעיף  הוכי מסירת מידע חלקי או כוזב עלול

 .2018 –ושיקום כלכלי, התשע"ח 
 

 חתימת החייב/ת ___________________           תאריך_________________                          
 

………………………...................……………………………………………………………… 
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