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מסמך זה מסכם מיפוי שנערך במשך מספר חודשים על ידי פורום ארגוני צעירות 

נושא המיפוי הוא מענים והסדרים בחובות . ובמימון קרן גנדיר' החצר הנשית'ועמותת 

רתו המרכזית של המיפוי היא לשפוך אור על מט. של צעירים וצעירות במצבי סיכון

המיפוי נעשה במסגרת מהלך . תהליך הטיפול בחובות של צעירים וצעירות ולטייב אותו

וינט 'משרד הרווחה וג' )יתד'משותף של טיפול בחובות של צעירים וצעירות עם תוכנית 

 . ומשרד המשפטים( אשלים

על פי סדר )תודה לכל הארגונים שהסכימו להשתתף במחקר בפלטפורמות השונות 

(, מחוז תל אביב, תחום חייב נזקק)רשות האכיפה והגבייה , בנק לאומי (:ההשתתפות

', ילדים בסיכוי, 'בנק הפועלים, יסקונטבנק ד, הסיוע המשפטי של משרד המשפטים

הקליניקה ', פעמונים', 'עת לדעת', 'חבלמר', 'ידיד', 'עלם', 'אותות', 'החצר הנשית'

סיוע משפטי )עיריית ירושלים , ביטוח לאומיל המוסד ,הקהילתית במרכז הבינתחומי

הקליניקה לזכויות ילדים ונוער , כרטיסי אשראי לישראל –ל אכ(, לנוער וצעירים

תודה גם . לציון ראשון עיריית  –(ע.נ.מ) עירוני נשים זכויות מרכזבאוניברסיטה העברית 

 .לצוות הטיפול בחובות בפורום ארגוני צעירות

: כל אחת בתחום הידע שלה – המסמך וסייעו בעריכתו את שקראותודה לנשות המקצוע 

ד עדי בלוטנר "עו, ס הילה סופרמן הרניק"עו' יתד'כנית ומנהלת הכשרה והדרכה ת

רשות מד רונית רוזין "עו,  ס אתיה שנל"עו, ד שירן רייכנברג"עו ;אשלים–וינט'מג

לאסתי גרינברג על ו ד ליאת לייזר על העריכה המשפטית"עול תודה. האכיפה והגבייה

 .העריכה הלשונית

 .השאלונים וכתבה את המיפוי, סרי שערכה את הראיונות ס ענת"תודה מיוחדת לעו

   .המיפויאת  אפשרה להוציא לפועלשתודה מיוחדת לקרן גנדיר על תמיכתה 

 

, וצעירים טיפול בחובות של צעירותההמסמך יסייע להבנת תהליכי ש אנו מקוות

זאת  והצעירים. של הצעירות יםוהמלוו מקור ידע חשוב עבור המלוות שמשיו

 .הםפתיחת דף חדש בחיי שיאפשרווביל לתשלום ומחיקת חובות במטרה לה

 

 

 מנכ"לית –שלו -שלי שטרכר מנכ"לית –לירון אזולאי 

 פורום ארגוני צעירות –נראות  הנשיתהחצר 
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 בואמ

במצבי  – ייכתב להלן צעירות –והסדרי חובות של צעירות וצעירים  1מסמך זה הוא סיכום מיפוי מענים

ובמימון קרן ' החצר הנשית'המיפוי נערך במשך מספר חודשים על ידי פורום ארגוני צעירות ועמותת . סיכון

משרד ' )יתד'המיפוי נעשה במסגרת מהלך משותף בנושא טיפול בחובות של צעירות עם תוכנית . גנדיר

 .ומשרד המשפטים( אשלים–וינט'הרווחה וג

חובות של צעירות, כדי להרחיב את הידע על נושא צעירות מטרת המיפוי היא לשפוך אור על תהליך הטיפול ב

 לסייע לכלל גופי הסיוע והעובדים עם צעירות מנת על זאתמתמודדות עם חובות כספיים. הבמצבי סיכון 

צעירות במצבי סיכון ב תמוךי הסיוע והגבייה של החובות עבור הצעירות, וכך ללהצליח לטייב את תהליכ

 עתידן. בנייתבו עם החובות ותןהתמודדב

במסמך מפורטת סקירת רקע של צעירות במצבי סיכון בכלל וצעירות בחובות בפרט, ומוצג רקע משפטי 

ומושגים בסיסיים בנושא טיפול בחובות. נוסף לכך נסקרו הגופים העיקריים הרלוונטיים לחובות צעירות 

גם נתוני הראיונות שנערכו עם ונתוני המיפוי מתוך הראיונות שנערכו בנושא תהליכי הגבייה. מפורטים 

ארגוני הסיוע ודיון בסוגי ההסדרים והמודלים לטיפול בחובות. בסוף המסמך מוגשות המלצות לפעולה 

 הדרך לגבי ןוה ,צעירותלטפל בחובות ברמת ארגוני ה הנכונה הדרך לגבי, הן במצב של צעירה בחובות

 מבחינת מדיניות. תהמתחייבהפעולה  להמשך המתאימה

לצמצם את  ,חובות בשל נסיבות חייהן המורכבותנקלעו לש ,סייע לצעירותל כדי ונכתב נערךמיפוי זה 

עם צעירים בסיכון ללוות אותם בתהליך זה באופן סייע לעובדים ולעובדות לוכן  החובות ולשקם את עתידן.

 היעיל והנכון ביותר עבור הצעירות.

 

 רקע .1

 ארגוני צעירות והפרויקט הנוכחיפורום  1.1

. נשות מקצוע מארגוני החברה האזרחית בתמיכת קרן גנדיר דייל ע 2011פורום ארגוני צעירות נוסד בשנת 

אותן חוות הצעירות שהמפגש של העוסקות במלאכה עם המצוקות הרבות והקשות מ כתוצאההפורום קם 

ות שונות הקשורות לרווחתן וביטחונן האישי של דונות סוגייבפורום נ. הנמצאות בקשר עם ארגונים אלו

מועסקות שהן קבוצה זו כוללת צעירות הסובלות מעוני שאינן עובדות או . במצבי סיכון (30-18 בנות)צעירות 

עולות חדשות מארצות , בוגרות פנימיות ומשפחות אומנה; או מתמודדות עם חובות כבדים, בשכר נמוך

; צעירות שחוו ניצול מיני; חתי או צעירות שנפלטו ממוסדות או מבתיהןצעירות חסרות עורף משפ, מצוקה

או שהורחקו מסביבתן בעקבות פגיעה או  ,הדרה ואפליה שחוּוצעירות ערביות ; צעירות המעורבות בזנות

ניצול קשה דוגמת שעבודן לטובת עבודות הבית והגבלת חופש התנועה שלהן  שחוּוצעירות ; אלימות ואיומים

בלימודים ובתעסוקה או שטופלו בעברן , צעירות הסובלות מקשיים בהשתלבות בחברה ;בתמורה למגורים

 .המחלקות לשירותים חברתיים על ידיכנערות 

באמצעות כלים לשינוי מדיניות,  צעירות המתמודדות עם מצבי סיכוןהפורום פועל למען קידום והעצמה של 

 ידע לצעירות ולעובדות תהנגשים והידע של נשות המקצוע וחבת הכלהר, יצירת פלטפורמות מקצועיות

 
  .המיפוי נערך ונכתב לפני משבר הקורונה ולכן ייתכנו ממצאים והסדרים שאינם תואמים את המציאות שלאחר המשבר 1
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, 'ידידות טורונטו', 'בת עמי', 'ידידים', 'ילדים בסיכוי', 'עלם'הארגונים השותפים בפורום: . המלוות אותן

משפטית -הקליניקה הסוציו –משנה 'השרון,  –, מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 'מקום', 'אותות'

השיח בין הארגונים המשתתפים . 'החצר הנשית'ו 'תמר',  'בית רות', 'פידל' 'לנוער ולצעירים במצבי סיכון

 פתרונן. מאפשר בניית שפה מקצועית משותפת, העלאת סוגיות בוערות והוצאה לפועל של מהלכים לקידום

במודל הוליסטי  2003משנת עמותת החצר הנשית מלווה נערות וצעירות בהצטלבות מיקומי שוליים, ופועלת 

עד שהן יכולות לבנות את חייהן באופן עצמאי.  בחייהן המרכזייםם צמתיהייחודי הפוגש את הצעירות בכל 

שילוב בתעסוקה, גיוס לצבא או לשירות לאומי, השכלה גבוהה או  ,המודל כולל מענה על צרכים קונקרטיים

התמודדו עם חובות כספיים אשר היוו חסם  הנשית . לאורך השנים צעירות רבות בחצרהכשרה מקצועית

נצבר ניסיון בקידום הסדרים שונים עבור  "חצר הנשית"לימודים. בב או בתעסוקה יציבהבהשתלבותן 

 הצעירות.

שינוי מדיניות בנושא טיפול בחובות בקרב צעירות ב ועסק ,בשיתוף עם החצר הנשית ,הפורום 2018בשנת 

 ןעצממוצאות ש ותנושא כאוב שעלה מהארגונים השותפים בפורום המסייעים לצעירות רב – במצבי סיכון

להשתלב  ןומקשים עליההצעירות לו הולכים ותופחים בשל חוסר האונים של אגיל צעיר. חובות בחובות מ

הסיוע המשפטי של ו יתד כניתותשל  ההפורום והחצר הנשית חברו לעשייבחברה ולהתנהל באופן נורמטיבי. 

 ארגוני.-במשרד המשפטים וכיום אנו עובדים על הפרויקט בתיאום בין

שלישי, המגזר המגזרים:  השלושנציגים מ בהשתתפות זה שולחן עגול בנושאהתכנס  2018בחודש אוקטובר 

 תלהעלות למודעות את תופע הייתה מטרהה .(ומהוכד עסקי )בנקים, חברות סלולרהמגזר הציבורי והמגזר ה

 .('בנספח אחן העגול פרוטוקול השול ראו)ולהתניע את תהליך הטיפול.  סיכוןמצבי ב ותחובות בקרב צעירה

בימים  עליו אנו עובדיםהוא השלב הראשון ש איסוף המידע .שולחן העגול הוחלט על מספר צעדיםבהמשך ל

 וינט'גומשרד הרווחה בין הארגונים הוחלט כי  עבודההחלוקת ב .ומסמך זה הוא אחד התוצרים שלו אלו

 ותשמטרתו להבין את היקף הבעיה ואת החוויה של צעיר ,מכרז למחקר בנושא יפרסמואשלים –ישראל

 לפני החל המיפוי פרויקט. פורום ארגוני צעירות לקח על עצמו לערוך מיפוי של ההסדרים הקיימים. בחובות

ביטוח , האכיפהרשות , חברות אשראי, בנקים) שונים גופים ראיינו הפרויקט במסגרת .שלו התוצר זהו כשנה

 ותראיינו ארגוני סיוע ועובדים עם צעיר לכך נוסף .על תהליך גביית החובות בארגוןולמדנו ( לאומי ועוד

 . סוגי הסדרים ועוד, מקרי הצלחה, ללמוד מהם על מודל העבודה שלהם כדיבחובות 

 רקע – בחובות ותוצעיר סיכוןמצבי ב ותצעיר 1.2

, בנבנישתי)נוסף בהתפתחות שלב לשכיום נחשב " הבגרות הצומחת"בשלב  ותנמצא 27-18גיל ב ותצעיר

, ןיות של הגיל שלהתבנוסף למשימות ההתפתחוש ,ותצעיר ןסיכון המצבי ב ותצעיר(. 2012, זעירא ורפאלי

, מעגלים חברתיים, רכישת השכלה, יכולת השתכרות, דיור: עם קשיים נוספים במגוון תחומים ותמתמודד

פורום ארגוני ', תנראּו'אתר )לעיתים הורות מוקדמת ועוד , ירודה תעצמי התפיס, משפחתייםקשרים 

כגון נשירה  ,במצבי סיכון ותשל הזנחה או התעללות לסוגיה ונמצא מרקע לרובמגיעות אלו צעירות (. צעירות

 . אקטיביים ועוד-שימוש בחומרים פסיכו, היעדר מערכות תמיכה, פגיעה חוזרת, ממסגרות

בצומת של סיכונים, או לפי ההמשגה גם צעירות במצוקה נמצאות , עימם מתמודדות צעירותשנוסף לקשיים 

, כגון גיל, מגדר, אתניות, רבים ממדיםבהן נמצאות בשוליים  – המקובלת כיום "הצטלבות מיקומי שוליים"

סיכון למצבי מצבי ב ותעירהחשיפה של צ(. 2013 ,נבו וקומם-רומנו, קרומר-זהות מינית ותעסוקה )ברקוביץ'

 (. 'נראות')אתר  כל חתך אוכלוסייה אחראשר במיותר קיצון, ניצול ואלימות מכל סוג גבוהה 
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 בחובות ותחובות בישראל וצעיר

, צרכנות) למטרות שונותהלוואות לבפרט  ,םישירותים בנקאילהשוק בישראל מאפשר גישה של משקי בית 

במיוחד , ישנם סיכונים בלקיחת הלוואות. (הליכים רפואיים ועוד, דירהרכישת , כיסוי חובות, לימודים

הוא לקיחת הלוואות מגופים חוץ אחד הסיכונים . חלשות שהן הפגיעות ביותר למצבים אלומולאוכלוסיות 

. מולו הם פועליםשהחייב  ו שלמקדמים את האינטרסים הכלכליים שלהם בלי לבדוק את מצבהבנקאיים 

ליצור סכנה לדחיקה לנטילת  עלולמצב זה כשלעצמו ו, רעון הלוואה כזויוהה יותר לכשל בפישנה סבירות גב

עמידה -אי, דוחות שלא שולמו, הלוואות שלא הוחזרוהם למשל חובות  .הלוואות מגורמים בשוק האפור

הגופים קשה לאמוד את כמות החייבים בישראל לכלל . וכדומה יתרת חובה בבנק וחריגה ממנה, בתשלומים

אנשים בוגרים  11אחד מכל )מאוכלוסיית הבוגרים  9%נתון של ההוצאה לפועל מלמד כי . והארגונים

 (.2019, גולן וגולן, אהרוני)חייבים בהוצאה לפועל ( בישראל

לחץ פסיכולוגי ל גורמיםבספרות נמצא כי חובות  ההתמודדות עם חובות כספיים אינה קלה לאף אדם.

מצא כי רבע מכלל המתאבדים היו נבהונג קונג שנערך מחקר במיומי בשלל תחומים. מקשה על התפקוד היוה

ובמחקרים אחרים נמצא כי יש קשר בין הימצאות בחובות לנטיות אובדניות  ,אנשים השרויים בחובות

מצאות בחובות ינמצא קשר בין הכך לנוסף ותחושת חוסר תקווה, דיכאון אחרי לידה ומחלות נפש אחרות. 

נבו, גורודזייסקי וסער הימן, -)קרומר להתפתחות של מחלות פיזיות כמו לחץ דם גבוה, השמנה או כאבי גב

 (. 2019לוי )לוי, יותם עו"ס של  נייר העמדהלמצוא ב ניתן בישראלחובות על סקירה מקיפה (. 2014

 הלאים. חובות הבוגר ןחייהמתחילת עם חובות כספיים  ותמתמודד ותרבחסרות עורף משפחתי  ותצעיר

 ותיכול לא ןה) ןיכולת השתכרותלובחברה  ןהשתלבותלוהצעירות  התקדמותלמשמעותי מהווים נטל וחסם 

המשפיע  חסם פסיכולוגימהווים גם  תהחובושחשוב לציין . (מהודאו שיש להן עיקולים וכ לפתוח חשבון בנק

של  העצמאיים םטחון בחיייבהחוסר . החסם הפסיכולוגי מעמיק את ותהרגשית נפשית של הצעיר ןעל רווחת

ללא אמצעים ו ותחסרלצעירות לכל אחד קשה להתמודד עם חובות, על אחת כמה וכמה כאמּור, . הצעירות

מהמערכת ומהממסד ולא ידרשו מיצוי של  ותחוששהן בהסתרה,  ותחי ןהכתוצאה מכך  .עורף משפחתי

לחיי  במצב כזה הן נחשפות, כאשר מדובר בנשים צעירות רמים הממוסדים.לא להיתקל בגו כדיזכויות 

בני זוג, מעסיקים ובעלי כמו  ,הישרדות בשולי החברה ולסיכון של פיתוח יחסי תלות עם גברים בעלי כוח

 (. 'נראות')אתר  דירות

בישראל ובעקבות השולחן העגול, נמצא כי  2018בסוף שנת  ,על פי מחקר שנערך ברשות האכיפה והגבייה

והחייבות מסך החייבים. מרבית החייבים  6.8% שהם( 25-18גיל ב וצעירות צעירים)חייבים  35,765ישנם 

₪. ממוצע סכום החוב  50,000-10,000בעלי חוב של  הם מהם ₪42%, כאשר  50,000הם בעלי חוב של עד 

 ם בעלי תיק אחד בלבדה 25-18בגיל  הצעירים והחייבות ר ממחצית החייבים₪. יות 38,592לחייב הוא 

כמות התיקים לפי סכום החוב ופילוח על פי של  פילוחצעיר.  תיקים לחייב 2.5והממוצע הוא  בהוצאה לפועל

 .נספח ב'ומידע נוסף מוצגים ב מקור החוב

 9%בעשירון התחתון יש  25מתחת לגיל  והצעירות הצעירים אצל כי הראה 2016-ב שנערך נוסף מחקר

על  שהצביע מה ,חייבים 2%בהם יש רק שומעלה(  6בעשירונים העליונים ) וצעירות צעירים חייבים, לעומת

  (.2019קבוצת הסיכון הגדולה ביותר היא בעשירונים התחתונים )שאמי,  והצעירות הצעירים כך שגם אצל
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 (  השיטה בפרויקט המיפוי ) אופן העבודה .2

על , ואפשרויות הטיפול הקיימותבחובות צעירות ת ייהגורמים הקשורים לבעהתמקד במיפוי זה  פרויקט

מיפינו במסגרת הפרויקט . מצום החובותלשם צ ותמנת לספק כלים אופרטיביים קיימים למלווים ולצעיר

הצליחו לסגור את  ותהצעיר שבאמצעותםההסדרים את ו הםהטיפול בדרכי את , את תהליכי גביית החובות

 .ותהחוב

במהלכם ערכנו ראיונות פרונטליים וטלפוניים עם ש( 2019אוגוסט -)מרץ שישה חודשיםפרויקט ארך ה

של הבעיה ודרכי פתרון  גורמים שונים במטרה להשיג מדגם מייצג של הארגונים השונים ולקבל מיפוי מקיף

בשני תהליכים מקבילים: ארגוני הנושים וארגוני הסיוע. בארגוני הנושים ראיינו  נערכוהראיונות  אפשריים.

 אלהראיונות מ .חברות הסלולר לא שיתפו עמנו פעולה .וביטוח לאומי בנקים, חברות אשראי, רשות האכיפה

אפשר אילו תנאים  ,יםלמי פונ ,תהליך גביית החובות בארגון, למשל: איך יוצרים קשר עם חייבים למדנו על

 כדיראיינו את ארגוני הסיוע  במקביל ומידע על המסלול שעובר חייב בארגון. ,סיכוןמצבי ב ותלתת לצעיר

 שאיתם הם מתמודדיםללמוד מהם על מקורות החוב, מודל העבודה של הארגון בטיפול בחובות, האתגרים 

 תהליך וסיפורי הצלחה.תוך כדי ה

סיכון מצבי ב ותהעברנו לעובדים עם צעירש, ערכנו גם שאלון אינטרנטי קצר כרושהוזתהליכים הנוסף לשני 

 על סיפורי הצלחה של בשאלון שאלנו ., קבוצת הפייסבוק והארגונים החברים בפורום('יתד'כנית ו)דרך ת

 בתהליך הטיפול. שניצבים בפניהםהאתגרים  ומהם ותהסדרת חובות לצעיר

 מיפוימטרת ה

במחקר זה . סיכוןמצבי ב ותצעיר של להרחיב את הידע הקיים היום בנושא חובות יתההי מיפוימטרת ה

להבנת הראשוני כי זהו הבסיס  תפיסהבחרנו במיפוי תהליכי גביית החובות וההסדרים הקיימים מתוך 

 .הנושא והרחבת ארגז הכלים שלנו כאנשי מקצוע להתמודדות עם הבעיה

 שנבדקו בפרויקט המיפויהשאלות 

 .אופן הפעולה המומלץ מול הארגונים השוניםמהו ו של החובות הם תהליכי הגבייהמ .1

 .הסדרים קיימים יאיך מגיעים להסדרי חובות ואילו סוג .2

  .יום בארגונים השונים להתמודדות עם חובותכמהם המענים המרכזיים הקיימים  .3

 (.הצעות מטעם הארגון) .מהארגוניםכיצד ניתן לטייב את מערך המענים בכל אחד  .4

 אופן ביצוע המיפוי 

לתואר לומדת סרי עבור פורום ארגוני צעירות. ריכזה את המיפוי  ,'חצר הנשיתב' בדת סוציאליתענת סרי, עו

סיכון ובעלת ניסיון מצבי עובדת מספר שנים עם צעירות ב, שני בנושא מדיניות בירוקרטים ברמת הרחוב

השאלון עבר . הנושא את הכרותיה לאור את ראיונות המחקרכתבה בעצמה  היא. זכויותבתחום מיצוי 

לית הפורום "מנכ. צורך בשאלות נוספות היהשתקופת הראיונות עקב הרחבת הידע והבנה  במשךשינויים 

חובות טיפול בהועדת נוסף לכך  .ליוו את המחקר לירון אזולאי 'החצר הנשית'לית "שלו ומנכ-שטרכרשלי 

 .וונה וסיועתרמה בהכשל פורום ארגוני צעירות 

עזרו להבין את שעל ידי בחינת מסמכים ונעשה באמצעות ראיונות מובנים למחצה מיפוי לאיסוף הנתונים 

 ותצעיר עם םפצו לעובדיהושבאמצעות שאלונים פתוחים נתונים נוספים נאספו . (Morris, 2006התופעה )

 .ברשת יהםעל ענוש
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 נערכוקבוצה אחת ב. גבייה והסדרים –האישיים התקיימו במקביל עבור שני חלקי המיפוי  הראיונות

האחראים ראיונות עם אנשים  16נערכו  בקבוצה האחרת ;יה בארגונים שוניםימנהלי גב עם שמונהראיונות 

איון יתדריך רלכל תהליך היה . ראיונות מלאים 12, מתוכם על תחום הטיפול בחובות בתוך ארגוני הסיוע

היה  ,חובותבהתמקד בשאלות בנוגע להצלחות בטיפול ש ,הפתוחהאינטרנטי השאלון  לכך נוסף. משל עצמו

 בדים סוציאלייםוע 15 –אנשים  29 שאלון זה עלענו  .בארגונים השונים ותמיועד לעובדים בשטח עם צעיר

תדריכים ראו ) סיכון.מצבי ב ותבצעיר שעוסקותכניות שונות וומנהלים בת בדים סוציאלייםעו 14-ו 'יתד'

 (.'ג בנספח ושאלון

  2מסוימים מלהשתתף במיפוי.של גורמים מנעות יקוצר הזמן והתהליך גיוס המשתתפים היה מאתגר עקב 

באופן את הפניות רכנו עקושי לתאם חלק מהפגישות עקב לוח הזמנים הצפוף של הנוגעים בדבר. יה גם ה

. ניסינו לשתף פעולהרצון והביעו פנינו לאנשי הקשר שהגיעו לשולחן העגול  תחילה .טלפוני ודרך המייל

, דרך קטרוניבדואר אל – א, מרכז זכויות באיכילוב ומשרד הבריאות"מד –ליצור קשר עם ארגוני בריאות 

 אולם לא הצלחנו להגיע אליהם.  ,פניות הציבור ובאופן טלפוני

 
 ( םיחוקים ונהלים רלוונטי)מושגים בסיסיים והמדיניות הרשמית   –סקירה כללית   .3

 מושגי בסיס 3.1

 נושא חובות:במושגים בסיסיים 

לפי ולאדם או גוף אחר לתקופה מוגבלת בזמן  כסף בה אדם או גוף משפטי נותן סכוםש עסקה – הלוואה

 ."תנאים שנקבעים מראש. הגוף הנותן את הכסף נקרא "מלווה", והגוף שמקבל את הכסף נקרא "לווה

מסגרת ק או הלוואה שלא נפרעת הופכת לחוב. הלוואה יכולה להיות הלוואה אקטיבית שנלקחה מהבנ

 של הלוואה.  יםסוגהן שגם ממסגרת האשראי חריגה או "( מינוס)"אשראי 

. חוב יכול להיווצר על ידי נטילת הלוואה, רכישה תשלום שאדם או גוף חייב לשלם לגורם אחר – חוב

פיצוי על נזק (, הטלת דומהסלולר, ארנונה וכחברות דיור ציבורי,  :תשלום תשלומי חובה )כגון-באשראי, אי

 ועוד.

 ואה, סגירת החוב.והחזרת ההל – הלוואהרעון יפ

 .ועמלה, ריבית קרןחלקים:  שלושהמתחלק להחוב  ,כאשר יש חוב לארגון מסוים

 שולם שלא תשלום סכום, סכום דוח, תהראשוני ההלוואה סכום למשל. הסכום הראשוני של החוב: קרן –

 . ₪ 500סכום הקרן הוא , שוטטות₪ על  500דוח של  מקבליםאם . מהודוכ

ניתן תמורת הזכות הריבית תשלום . תשלום מוסכם שמתווסף לקרן החוב: ריבית הסכמיתאו  ריבית –

פריסת ) מושפע ממשך זמן החזר ההלוואההוא ו ,נתןהכסף ש שנותן המלווה להשתמש בסכום

א היו 9%שהריבית השנתית עליה היא ₪  10,000הלוואה בגובה צעירה לקחה אם , למשל. (התשלומים

את  הא מחזירהיאם . ₪ 10,447טרך להחזיר תצא יהשל דבר  בסופו .שנים ארבעאותה במשך  המחזיר

הגוף המלווה קובע את הריבית כלל  בדרך. ₪ 10,225צטרך להחזיר יא תה ,אותה ההלוואה במשך שנתיים

לקבל ניתן לבקש )המוצעת כשלוקחים הלוואה חשוב לבדוק מה הריבית . על פי הפרופיל האישי של הלווה

 
לא . תחילה פנינו לאנשי הקשר שהגיעו לשולחן העגול והביעו רצון לשתף פעולה. בדואר אלקטרוניו ןטלפוהיו בשיחות הפניות  2

חברות הסלולר לא הסכימו לשתף פעולה  גםמד"א, מרכז זכויות באיכילוב ומשרד הבריאות.  –בריאות הארגוני הצלחנו להגיע ל

 , על אף שנציגיהם הגיעו לשולחן העגול.איתנו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94_(%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A1%D7%A3_(%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D)
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סקר שוק  ערוךחשוב ל(. מחשבוני ריבית ברשתוכן ישנם , מנציג הגוף המלווהאת סכום ההחזר הכולל 

 .ולהתמקח

 עמלת )על הריבית גם עמלות שונות  נוסףדורש ( המלווה)בהלוואות רבות הגוף הפיננסי : עמלות נלוות –

חשוב לדעת שסכום  (.דומהדמי טיפול באשראי וכ ;עמלת רישום ;עמלת עריכת מסמכים ;וואההל הקמת

זה יכול להגיע למאות ואלפי שקלים והוא מחויב מראש. כלומר בעת קבלת ההלוואה יורד מחשבון 

 הלקוח סכום העמלה ולמעשה הוא לא מקבל את כל סכום ההלוואה.

 :להלוואהנוספים שעלולים להתווסף  סכומים

פירעון של התחייבות -נדרש לשלם בשל פיגור בתשלום הלוואה או אי הלווהריבית ש :פיגורים ריבית –

למו ושנה לא ש לאחר שבמשך )סכום הקרן(,₪  500דוח של  :. למשלמחושבת באחוזים היא לרובו לשלם  

. אם עבר לסכום הקרן בשיעור כלשהופיגורים  ריביתתתווסף  כפי שהוסכם ונחתם, כל חודשתשלומים ב

ריבית ₪ הם סכום  50-הקרן ו₪ הם סכום  500) ₪ 550החוב יהיה , 10%ללא תשלום והריבית היא חודש 

 .(בתשלום החוב של חודש על פיגורהפיגורים 

 מרכיביםוהוא יכול להיות מורכב  לגבייהלחוב כאשר הוא מועבר  שמתווסףסכום  :בחוב טיפול הוצאות –

 תיק פתיחת אגרת"ד, עו טרחת שכר, המכתב הכנת עבור שכר, בדואר מכתב שליחת עלות :שונים כמו

הוראות  שקיימות לדעת חשוב. ות. סכומים אלה מתווספים לקרן החוב ולריביועוד לפועל בהוצאה

 .לביטולןהוצאות מופרזות ניתן להביא נגבו  ואםההוצאות ושכר טרחת עו"ד  גביית אתהמגבילות 

נתונים על ההתנהלות הכלכלית של כל לקוח אשר משפיע על נכונות  איסוף :דירוג נתוני אשראי אישי –

 היכנס"ל)אפשרות  בחשבון אשראי מסגרת או הלוואות לו לתת( בנקים בעיקרהגורמים המלווים )

 (."למינוס

(. ניתן 4.2.3סעיף ראו חוב )פנייה להסדר חשוב להבין איך החוב בנוי כדי לדעת איזה סוג הקלה לבקש בעת 

לבקש צמצום או מחיקה של ריביות וקנסות. לכל ארגון יש  אפשרלבקש צמצום קרן )החוב הראשוני( ו

 (.4.1בסעיף  נהלים אלו שלמפורטת  הסקירראו ) .ע לכךגנהלים אחרים בנו

 חוק חדלות פירעון 3.2

ונכנס לתוקף בחודש  2018אושר בכנסת בחודש מרץ  2018-ח"תשע, ושיקום כלכלי חוק חדלות פירעון

 ,רעון(ינקרא חדלות פכיום יר מצב של פשיטת רגל )דנו כיוון שהוא מסנחוק זה רלוונטי לעניי. 2019ספטמבר 

על תיקים חדשים חלים . ומחליף את ההסדר של איחוד תיקים עבור חייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל

החוק החדש נועד  .יםתיקים קיימים עדיין חלים החוקים והתקנות הקודמעל . יםהחוק והתקנות החדש

ירם. החוק חל על יחידים ועל תאגידים רעון ולהסדילאגד את כל התקנות והחוקים בנושא דיני חדלות פ

רעון מוגדרת בחוק: "מצב כלכלי שבו החייב יחדלות פלא חל על עמותות. ומסוג חברות ושותפויות בלבד 

אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם או שהתחייבות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות, עולות 

 (. 2018על שווי נכסיו" )לביא פישר, 

 מביא מוכוון לשיקום החייב, כך שהוא מציב את השיקום הכלכלי שלו כמטרה ראשונה. החוק וק החדשהח

 ,ענשילא צריך להחובות אינם פגם מוסרי אלא התממשות של סיכון ועל כן היחיד שינוי תפיסתי שאומר ש

כלומר פטור מתשלום )לכן מתן הפטר . ניהול סיכוניםבנויה גם במסגרת של מערכת שוק האשראי שכיוון 

עת אלא כחלק מסיכוני האשראי שהנושה לקח על עצמו ב ,לא נתפס כפגיעה בנושה( החובות או חלק מהם

במסגרת פקודת פשיטת הרגל הסמכות לדון בהליכי פשיטת רגל בכל (. 2018, לביא פישר) הלוואותהמתן 

 50,000 בסכום שבין שהליכי חדלות פירעון לחובות סכום הייתה נתונה לבתי המשפט המחוזיים. החוק קובע

וחובות מעל  'י הוצאה לפועל ייעודייםדונו אצל רשמ  י)מוגדרים בחוק כ"חובות נמוכים"( י ₪ 150,000עד  ₪
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 חוקהיהיו בסמכות הממונה על הליכי חדלות פירעון )הכונס הרשמי לשעבר( ובתי משפט השלום.  ₪ 150,000

להגיש בקשה  נמצאים במצב של חדלות פירעון, יוכלוהבעלי חובות נמוכים יחידים שלפיה מסדיר אפשרות 

חדלות פירעון ובכל זאת לקבל של מבלי לקיים הליך כנית תשלומים בסיוע נציג רשם הוצאה לפועל ולת

  (.2019נדיב, חוק חדלות פירעון, . )הפטר בסופו של ההסדר

את תרשימי הזרימה המצורפים וההסברים  ראולהבינו לעומק אולם כדי , נקודות מרכזיות בנוגע לחוק להלן

שינויים בטרמינולוגיה ובהליכים ל חדלות פירעון הביאחוק  ,תפיסההשינוי לנוסף  .'ד בנספח המפורטים

 .1כפי שמפורט בטבלה  המשפטיים

 3וחדשים לפי החוק לחדלות פירעוןמושגים קודמים  :1טבלה 

 ותהער מושג חדש מושג קודם

לשים את האדם במרכז ולא  במטרה יחיד חייב
 .חובות בעלאת היותו 

הפקודה לא  ,מי שנמצא תחת החוק חוק חדלות פירעון פקודת פשיטת רגל
החוק חל רק על הליכים . עובר לחוק

 .חדשים

  פירעוןממונה על הליכי חדלות  כונס הנכסים

  צו פתיחת הליכים צו כינוס 

  כלכלי שיקוםל צו צו פשיטת רגל והפטר

, רשם ההוצאה לפועל לחובות נמוכים בית משפט המחוזי
ובית משפט  4על חדלות פירעון הממונה

לא רק שינוי )השלום לחובות גבוהים 
 (מושגי אלא שינוי בסמכויות

 

טרמינולוגיה פחות  ליצורבמטרה  בירור חקירה
 .מאיימת על היחיד

  אין התייחסות בחוק החדש. בוטל חייב מוגבל באמצעים

  הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה -

איחוד תיקים לחייב 
 מוגבל באמצעים

ניתן להגיש בהוצאה לפועל בקשה לצווי  בוטל
תשלומים או בקשה לפתיחה בהליכי 

חדלות פירעון מטעמים מיוחדים 
 .₪ 50,000-בסכומים הנמוכים מ

אלא , לא נחשב להליך של חדלות פירעון אין שינוי 3%איחוד תיקים 
נשאר בחוק . של אכיפת חיובים

 .ההוצאה לפועל גם לאחר החוק החדש

 
  

 
 פלר.הטבלה נכתבה בעזרת עו"ד יפעת שר 3
 ".נכסים כינוס" נקראה בעבר. המשפטים משרד בתוך יחידה היא הממונה 4
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   :חשובות נוספות נקודות

משפט ובבתי על הליכי חדלות פירעון  הממונהאצל  ויתנהלהליכי חדלות פירעון  – אלף ₪ 150מעל  ותחוב –

 .לפי המחוזות ,השלום

לפי  (רשות האכיפה והגבייה)הוצאה לפועל ב ויתנהלהליכי חדלות פירעון  – אלף ₪ 150-50חובות בין  –

 .המחוזות

גם מתחת  אולם .אלף ₪ 50-כ החדש החוק פי על מוגדר – פירעון חדלות להליך לכניסה המינימום סכום –

שיש טעמים מיוחדים  שוכנעלפועל  ההוצאההליכים אם רשם  לפתיחתצווים  יינתנו המינימוםלסכום 

האפשרות  כלומר. ייתכן והרשמים יכירו בנסיבות סוציאליות קשות כטעמים מיוחדים. שמצדיקים זאת

 .קיימת אבל באופן מוגבל

גם אם עדיין לא , לגורם המתאיםניתן להגיש בקשה להליכי חדלות פירעון  –מחוץ להוצאה לפועל  חובות –

 .בהתאם לגובה החובות זאת. נפתחו תיקי הוצאה לפועל

 מערכת הממונטובקשות ביניים שונות מוגשות ב בקשות לפתיחת הליכים –הגשת בקשה לחדלות פירעון  –

ה הראשונה הגשת הבקש(. ידני את הבקשה באופן רק כאשר היחיד לא מיוצג ניתן להגיש)באופן מקוון 

רק מהאגרה יש פטור  .₪ 1,600מחייבת איסוף של מסמכים רבים והאגרה על הגשתה עומדת על סך של 

 .למי שמיוצג באמצעות הסיוע המשפטי

במסגרת צו . "צו לפתיחת הליכים"יינתן , אם הבקשה התקבלה – פירעון חדלות הליכי פתיחתל צו –

ד חיצוני בדרך "עו)מינוי נאמן , חודשיים חובת תשלומים: למשל, שונותלפתיחת הליכים יינתנו הוראות 

הגבלות , פרסום פרטי ההליך, "בירור"חובת היחיד להגיע לפגישת , חודשיים-חובה להגיש דוחות דו(, כלל

ש ושכר והגבלה "עוחשבון עיקול  למשל)והגבלות שיוסרו ( למשל עיכוב יציאה מהארץ)שיוטלו על היחיד 

 .ועוד (אם הוטלו עד שלב זה, על רישיון הנהיגה

בתיקים המתנהלים בהוצאה לפועל קיים שלב  – הסדר תשלומים מוסכם לחובות נמוכים בהוצאה לפועל –

-ימים לאחר הגשת בקשה לחדלות פירעון שעומדת בתנאים הבסיסיים )סכום החוב ואי 30תוך  –מקדמי 

יכולת לפרוע את החובות(, רשם ההוצאה לפועל יורה על זימון ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים. הישיבה 

הרשם )עובד נציג ימים מהיום שהרשם הורה על זימונה והיא תנוהל בפני  30צריכה להתקיים תוך 

ינה(. אם יש הסכמה של היחיד והנושים, ייערך הסדר. אם יש הסכמה של היחיד אבל לא של כל מד

הצעת היחיד תועבר לרשם ההוצאה לפועל שיחליט אם לאשר את ההסדר ובאילו תנאים. אם  –הנושים 

 לא גובש הסדר נושים, יינתן צו לפתיחת הליכים. כלומר הסדר תשלומים יכול למעשה להחליף את הליכי

חדלות הפירעון. ייתכן ובמסגרת שינויי חקיקה עתידיים תורחב האפשרות לעריכת הסדר תשלומים 

 ותחול בעתיד גם על הליכים שמתנהלים אצל הממונה על חדלות פירעון )חובות גבוהים(.

, קיימת גם אפשרות להצעה בהוצאה לפועל של הסדר תשלומים מוסכםזו שבנוסף לאפשרות  ,כדאי לדעת

. מומלץ לבחון התאמה להליך זה ושאינה תלויה בגובה החוב וב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכיםלהסדר ח

 במסגרת ייעוץ משפטי.

 מילדמי המחיה מוגדרים בחוק חדלות פירעון כסכום שדרוש ליחיד ו – ופן קביעת התשלום החודשיא –

. מויבהתחשב בהכנסות של מי שהוא מתגורר ע ,בכבוד מחיה לשם בסיסיות להוצאות מפרנס שהוא

ורק בתקופה  בפועלמחושבים על פי השתכרות ( תקופת הביניים)דמי המחיה בשנה הראשונה  קרוןיבע

, אולם .הפער שבין כל ההכנסות לבין דמי המחיה הוא צו התשלומים. תכרותהש   כושר פישלאחר מכן על 

ולא )ניתנים תשלומים חודשיים על בסיס כושר הש תכרות קיים כבר ניסיון שמראה כי בתקופת הביניים 

 –עורף משפחתי  חסרותבעייתי במיוחד לצעירות  פרמטרוכן כושר השתכרות הוא (. השתכרות בפועל

https://www.gov.il/he/service/bankruptcy-application
https://apacforms.justice.gov.il/
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שכושר ההשתכרות של הצעירות גבוה יותר ממה שהוא באמת, אם  ורשם יחליט אוייתכן מצב שבו שופט 

הנוסחה לאופן חישוב . שלפניהם הצעירהסוציאליות והכלכליות של -בנסיבות הפסיכו יםלא בקיא הם

דמי המחיה נמצאת בתהליכי גיבוש על ידי הרשויות וממידע וצווים שהתקבלו עד כה ניכר כי תנאי 

ווי התשלומים שנקבעים גבוהים יותר מאלו שהיו בפקודת פשיטת החישוב הוקשחו לרעת היחידים וצ

הקליניקות המשפטיות ועורכי , בפני ארגוני הסיוע פערים של כאלה בעייתיים מצבים להציג חשוב. הרגל

 .המקצוע גורמי ובפני מייצגיםההדין 

ה חי  כרצונו במסגרת דמי המ   הוצאותיויכול לנהל את לכאורה היחיד  –חדלות פירעון  כיבהלי הוצאות –

אולם הוא עדיין מחויב לפירוט הוצאותיו והנאמן יכול להגיש בקשה לשינוי דמי המחיה בכל , שנקבעים לו

 .שלב

על התנהלות דוח להצלחה בהליך ולקבלת הפטר הוא שהיחיד יגיש כל חודשיים  תנאי –חודשי -דוח דו –

הדוח נועד . אסמכתאות וקבלות על ההוצאות וההכנסות החודשיותכלכלית בחודשיים שחלפו ויצרף אליו 

הגשת . לבחון את התנהלות היחיד ולשמש ככלי לשליטה ומעקב על הוצאות ולהתנהלות כלכלית נכונה

הדוח כרוכה באיסוף שוטף של כל הקבלות ופעמים רבות עזרה של גורם מלווה הכרחית לצורך הצלחה 

 .ניםלפחות בחודשים הראשו, בחלק זה

( דברי ההסבר להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי)של החוק המטרה הראשונה  –שיקום כלכלי  –

משרת גם את הנושים וגם תכליות שיקומו של היחיד נתפס כ. היחידהיא להביא לשיקומו הכלכלי של 

ידועה מראש  תקופה: יםלכלנקבעו מספר ם השיקום ולצורך קיד. רחבות יותר וערכים חברתיים נוספים

חודשיים, הכשרה להתנהלות -דו הגשת דוחות, צו תשלומים שתואם את היכולת הכלכלית, להליך

 כלכלית נכונה.

ובקרוב , החוק מאפשר לשופט או לרשם לשלוח את היחיד להכשרה –הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה  –

ההכשרות  .בר מתחילת ההליךבאופן וולונטרי כ אלהצפויה להיות אפשרות ליחידים להצטרף להכשרות 

 ולתרום ,משפחתי עורף ותחסרבייחוד עבור צעירות  החשוביםנועדו לתרום ליחיד ידע ומיומנויות חיים 

צפויות להיות מותאמות גם לאוכלוסיות המתמודדות עם . הכשרות אלו להצלחה בהליך חדלות הפירעון

 .במצבי סיכוןנמצאות ו בשוליים חיותשחסמים 

הן מניעה של נשירה לא מוצדקת  יוחלק ממטרות, אמור להיות קל ופשוט יותרלפי החוק החדש התהליך  –

ישנם , כללאולם כטבעם של תהליכים חדשים ובירוקרטיה ב .מההליך וחזרה של יחידים למעגל החובות

, לכן חשוב שאנשי המקצוע החשופים לקשיים של אוכלוסיות החיות בשוליים. פערים בין הכוונה ליישום

 .גורמי המקצוע והחקיקה בפניארגוני הסיוע העוסקים בקידום מדיניות ו בפניאת הפערים  יציגו

התקופה היא קצובה כחלק . משך ההליך מוגדר לארבע שנים – חובותמקבלת הפטר עד תהליך משך ה –

במצב לא יישארו שיחידים שאין להם יכולת לשלם כדי מתפיסה שיקומית הנותנת אופק ברור ליחיד וכן 

מצב שגורם לחובות להמשיך ולתפוח ולריביות  –הוצאה לפועל במשך שנים בו מתנהלים נגדם תיקי ש

 .להמשיך ולהצטבר

 ,ותבדרך כלל כאשר מדובר בצעיר. לקיצור או להארכה במקרים חריגים התקופה ניתנת –קיצור התהליך  –

יכולת השתכרות ולכן  ותכבעל הןלראות ב היא הנטייה הטבעית של הגורמים המנהליים והשיפוטיים

חשוב להדגיש את הנסיבות הסוציאליות המיוחדות גם בפני עורך הדין  .להמליץ על הארכת התקופה

 .המייצג ולגבות בדוח סוציאלי מפורט

אותו הם יכולים ששהתשלום החודשי עולה  מקבלי קצבאות שלהמחיה  דמי בחישוב – מקבלי קצבאות –

המסקנה היא שמקבלי הקצבאות אינם יכולים לשלם את החוב כי אין להם מספיק . לאפסלשלם מגיע 
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של הפטר לאלתר יינתן לאחר תקופה . וכי יש לתת להם הפטר לאלתר כסף גם למחיה וגם להחזר חובות

במקרים כאלה רצוי לשקול להגיש בקשה להקדמת מועד  .ירורים והגשת דוחות ולא באופן אוטומטיב

 . דיון

על  להכריז שהייתההאפשרות ל וביטל גרםחדלות פירעון  חוק –לפועל  בהוצאה חייב מוגבל באמצעים –

למשל ) הגנות לקבל אפשרההכרזת חייב מוגבל באמצעים . "באמצעים מוגבל"כהוצאה לפועל  בתיקיחייב 

חובת  ולקבלראשוני  סכום התניית ללאאיחוד תיקים  ולבצע (ש"עו חשבוןעל השכר ו עיקוליםהסרת 

 למי פרט, זואפשרות  לביטול גרםפירעון  חדלות חוק .הכלכלית ליכולת בהתאם מינימליים תשלומים

עם זאת החוק הוא חדש וייתכן שעם חידוש עבודת הממשלה . בוטלה לא לגביהם וההכרזה הוכרזו שכבר

 .יהיו שינויים הקשורים בכך

פטור מהמשך תשלום החובות ניתן  במסגרתוו ,התשלומים תקופת בתום ניתן הפטר – הפטר מחובות –

נתוני אשראי תיעוד בדבר הליכי חדלות הפירעון יופיע  לחוק בהתאם. דף חדש לפתוחאפשרות ניתנת ו

כמתואר במדריך  ,היחיד של הכלכליים החיים על וישפיע פירעון חדלות הליכי סיום לאחר שניםכשלוש 

, עונשי תשלום: כמו ,פירעון חדלות חוק לפי גםמהם הפטר  אין ככללש חובות שקיימים לדעת חשוב .זה

 להגיש ניתן בהםשישנם מקרים חריגים  אלה חובותגם לגבי  אולם. מזונות וחוב עבירה לנפגע פיצוי

 .הפטר לקבל בקשה

 ממה פליליות סנקציות יותר מאפשרהחוק החדש , יחד עם הנטייה לשיקום היחיד – סנקציות פליליות –

למצב שבו שנקלעו יחידים לבין  ,שמנצל את החוק לרעה מילהבדיל בין  מנת על זאת. לכן קודם שהיו

חיים כמו מחלה או  משבראו בשל  ,אינם יכולים לפרוע את חובם בשל התנהלת כלכלית לא נכונה

 (.פירעון חדלות חוק להצעת ההסבר דברי)פיטורים 

 לחדלות בקשה להגיש :החדש החוקחובות בהוצאה לפועל לאחר  לבעליאפשריים  הליכיםשל  סיכום

 מטעמים פירעון לחדלות בקשה להגיש; פתיחת הליכים(ל)תנותב להסדר תשלומים מוסכם או לצו  פירעון

; להגיש בתיקי ההוצאה לפועל תשלומים לצווי בקשות להגיש; ₪ אלף 50-מ נמוך סכום לבעלי מיוחדים

מגובה החובות ולבקש תשלום  3%הבקשה יש לשלם  הגשת במעמד –( 3%) "רגיל"בקשה לאיחוד תיקים 

להגיע לסכומים משמעותיים שלא כל אחד יכול לעמוד  עשויבחובות גדולים  3%) כלכלית יכולת שתואם

 במסגרת ריביות להפחתת בקשות להגיש; מחוץ להליכי חדלות פירעון נושים להסדר בקשה להגיש; בהם(

  .לפועל ההוצאה חוק

 רעוןיחדלות פמשמעות של ה

כלומר הבנקים . שפתוח לכל אדםבמאגר  יםמתועדרעון יחדלות פשפנה להליכי כל מי הנתונים בדבר 

להקשות על קבלת  לולשלילי וענתוני אשראי דירוג יגרור על הליכי חדלות פירעון מידע . זהלנתון חשופים 

לא אות  ואולם ז. (שינוי נסיבות קיצוני לטובה חלאלא אם ) הלוואה או מסגרת אשראי בחשבון, משכנתה

חוק ב דןלפעול כמתואר בפרק שניתן , וסריטרם בגם הרישום יוסר באופן אוטומטי כעבור מספר שנים ו .קין

ת הנושים פ  אם דרך אס  , כדאי לנסות להגיע להסדרים, באופן כללי(. ד"כדאי להתייעץ עם עו)נתוני אשראי 

להגיע יותר קל  ,ככל שיש פחות נושיםכמובן ש .קדם יותר מול כל נושה בנפרדבהוצאה לפועל או בשלב מו

ולא דרך חדלות  שיקוםתשלום מסודר יכנסו למסלול של יש חשוב לשאוף ,ותצעירית האוכלוסי לגבי. להסדר

עמידה בתשלומים בתיקי הוצאה לפועל משפיעה -גם אי) בהמשךהפיננסית  ןתקשה על התנהלותשרעון יהפ
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גם הליך של חדלות פירעון מאפשר תהליך שיקומי וכאשר זו האפשרות  עם זאת. (לשלילה על דירוג האשראי

שנכתבו מסמכים נוספים על חוק חדלות פירעון  בנספח ד'ראו  5.יא יכולה להיות מועילה מאודה ,המתאימה

 .על ידי הסיוע המשפטי

 נתוני אשראי חוק 3.3

מערכת נתוני האשראי אוספת . 2016-נתוני אשראי השתע"וחוק אופן דירוג נתוני אשראי אישי מוגדר ב

נתונים מכל הגופים הפיננסיים )בנקים, חברות אשראי, הוצאה לפועל, בתי משפט, בנק הדואר, חברות 

 כך שיש תיעוד להלוואות, חובות ומתן אשראי עבור כל אדם. ,שנותנות אשראי חוץ בנקאי ועוד(

כלומר אם כדאי לו לתת הלוואה ובאילו  ,חישוב דירוג האשראי נועד להערכת סיכונים של הגורם המלווה

ת שנלקחו והלוואלמשל )חיובי על מידע  – של הלקוחהכלכלית ך על ההתנהלות . הדירוג מסתמתנאים

נתונים נוספים כמו הכנסות, על ו (קים שחזרוצ', אי עמידה בתשלום חובותלמשל )שלילי על מידע ווהוחזרו( 

 יותרגבוהה אשראי בריבית או  הלוואותבמתן  מיכהתיביא ל שליליאו  דירוג נמוך מקום עבודה, נכסים ועוד.

כל ש. כדאי לדעת ואות בתנאים טובים יותרדורג חיובי יקבל הלומדווקא מי ש ,ולהפך. או בסירוב להלוות

יש לשים  .ולהוציא דוח ריכוז נתונים פעם בשנה בחינם 6אחד יכול להיכנס לאתר של מערכת נתוני האשראי

 .הדירוג משתנה כל הזמןש לב לכך

ניתן  ,כך למשל .דרכים שונותב ישאפשר להתגבר על מגבלות שנובעות מדירוג אשראי שליל חשוב לדעת

לקוח ייתכן ש ,כך למשל. (תלוי נסיבות)ועוד  מחיקת נתוניםל ניתן להגיש בקשה ;להגיש ערעור על מידע שגוי

לפי  ,לוואסמכתאות שיגיש  לבנקמשכנתה בהתאם למידע שיספק  אולגביו יקבל אשראי  נתוניםשנמחקו 

  . אשראי נתוני חוק לפי מתקבל שהייתה מזו יותר קצרה לתקופה בהתייחס ספציפי בנק בחשבון התנהלות

חזק את החזקים, כיוון שהבנקים לא ירצו לעבוד עם לחליש את החלשים ולה החוק עלול: ביקורת על החוק

יתקשו  ,לקחת הלוואה שייאלצואנשים שנמצאים בקשיים כלכליים סביר להניח שיה מוחלשת. יאוכלוס

 אפור.השוק העלולים לפנות לדרכים אחרות כמו , לקבל אותה

הגברת התחרות בשוק מתן האשראי, הגבלת לקיחת הלוואות במקביל באופן שלא ניתן  יתרונות החוק:

 להחזיר אותן, הגנה על לקוחות. 

 :חשובות נקודות

מבקשים אותו. כלומר הלגורמים  שנים בדוחות שהבנק מנפיקשלוש נשמר המועבר לבנק ישראל  המידע –

 חשוב לציין. בדוחות של בנק ישראל שאר במשך שלוש שניםיאם יש דיווח על חוב שכבר נפרע, הדיווח י

ולא מדווח בדוחות  לא משפיע על מתן אשראי הזה המידע .שנים לתיעוד בלבדשבע הדיווח נשמר עוד ש

 .קיים במאגרי הארכיון של בנק ישראלהוא שהבנק מנפיק, אך 

 .לבעל החשבוןאשראי שניתן ל נחשבתמשיכת יתר בחשבון  –

 .כרטיסי אשראי יופיעו בדוח –

 
 של המשפטי מהסיוע שרפלר יפעת ד"עו של ובסיועה למנהל במכללה שנערך המשפטי הסיוע של כנס בעקבות נכתב זה חלק 5

 .בירושלים המשפטים משרד
6 https://www.creditdata.org.il 

https://www.creditdata.org.il/
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במקרה שאין . מנתינת אשראי המתפרנסיםלארגונים הפיננסיים כרוכה בתשלום הדוח המלא הוצאת  –

בלי לבדוק את  תינתן הלוואהייתכן שגדול, לא התראות מבנק ישראל או מהוצאה לפועל ומדובר בסכום 

 האשראי. דירוג

מותר ללקוח להחליט אילו גופים לשתף במידע שנאסף עליו ומותר לו גם להפסיק את איסוף נתוני  –

 7קבל הלוואה בעתיד.במקרה כזה יהיה לו קשה ל .מחקיהאשראי ולבקש שהמידע עליו י

 (בנק ישראל)הוראות המפקח על הבנקים  3.4

המנוהל על ידי בנק ישראל. אחריות הפיקוח על  הבנקים וחברות האשראי כפופים לפיקוח על הבנקים

הבנקים היא פיקוח על יציבות הבנקים ועל כספי המפקידים, שמירה על הניהול התקין של הבנקים ושמירת 

)אתר בנק ישראל(. ניתן גם לפנות לפניות הציבור של בנק לקוחותיהם וההגינות ביחסים שבין הבנקים 

הוראות המהוות מפרסם הפיקוח על הבנקים  התנהלות לא תקינה. ישראל במקרים מסוימים של עוול או

 :שחשוב להכירהוראות  ישנן שתי ותבנושא חובות של צעירשונים. בנושאים  ותנהלים רשמיים לפעול

 גביית חובות. ם שלהנוגעת להליכי 450והוראה  16מגיל  ותהנוגעת לחשבונות בנק של קטינ 416הוראה 

 תחייב נההקטי 16לפני גיל . 14מתחת לגיל  נהאין לפתוח חשבון בנק לקטי. תוקטינ חשבונות – 416הוראה 

לפתוח חשבון  הא יכוליה, 15א מעל גיל יוה תעובד נההקטיאם  .בכתב( אפוטרופוסאו )הסכמת הורים לקבל 

יך ק שהוא שי'יצוין על הצ 18עד גיל  .קים'לא מנפיקים פנקסי צ 16לפני גיל . הסכמת ההוריםללא בנק 

 גם החודשית הגובה משכורתעד  תעובד הלנערתאושר משיכת יתר . ₪ 400 עד והוא יוגבל לסכום של נהלקטי

 .ידרש הסכמת ההורים בכתבת ת,עובדלא  ההנער אם .הסכמת הורים ללא

 שאיננו למשיכת מזומנים וכל לקבל כרטיסת 15מעל גיל  תעובד הנעראו  ,16מעל גיל  הנער – כרטיס חיוב

או  ,יתרת זכות יש הבחשבונרק כרטיס משיכת מזומנים כאשר וכל לקבל ת 14מעל גיל  הנעראשראי. כרטיס 

 כרטיס עם הגבלות מסוימות בהסכמת ההורים. כרטיס אשראי שיונפק יהיה באישור ההורים, משיכה

 8יבוטל תוך יום עסקים אחד.הכרטיס  מהסכום חריגה תהיהואם ₪,  400עד  תהיה אפשרית

ל ויש למצות קודם כההוראה מבהירה כי  .חובותשל  התקינים הגבייהתהליכי  יםרטומפ 450וראה הב

פות בהליכי יעל מנת להגביר את השק. משפטיות לערכאות הפנייה לפניהליכים פנימיים לגביית החוב 

 –צוות , מוקד, מחלקה) "פונקציה"להקים , חברות האשראי ביניהםועל התאגידים הבנקאיים  ,גביית חובות

)הריבית שנגבית  ריבית פיגוריםחישוב ל הנוסחהעליהם לחשוף את  כמו כן. םלטיפול בגביית( תלוי בארגון

 המשכנתאו ל מי שלא משלם את ההחזרים להלוואהעונש וכדי לתמרץ את כמעין מעבר לריבית ההסכמית 

עליהם לשלוח ללקוח  .הפיגורים ולקבוע תקרה לריבית ,ואהוומנגנון הצמדה כבר בהסכם ההלבזמן( לשלם 

לגביית שהתמנו עורכי הדין  המשרדים של עללבקר ולפקח , הודעות מפורטות עם המידע המלא על החוב

 .ולגלות ללקוח את כל המשמעויות של הסדר החוב, החוב

על גביית החובות מההודעות ללקוח ועד הפיקוח  תאחראיש פונקציהמתוקף הוראה זו לכל תאגיד בנקאי יש 

הלקוח עם קבע יהוצאה לפועל. כל הסדר שיהעורכי דין או טיפול משרד והבקרה על התהליך כשהוא עובר ל

הלקוח של עורך הדין יהיה יחידת  ,גם אם הטיפול יעבור למשרד עורכי דין, זופונקציה  ייעשה בתיאום עם

 .על התהליךרכי הדין ויהיו הגורם המחליט המיודע עו הם יפקחו עלגביית החובות ו

 
  .'פעמוניםעל החוק ומשמעותיו באתר ' הרחבה ראו 7
 תקין לא באופן קטינות היו כשהן שנוצר חוב להן יש שבו למצב נקלעות לעיתים שצעירות כיוון לענייננו רלוונטית זו הוראה 8

 . דין עורך בעזרת חובות לצמצמם או לבטל יהיה אפשר כזה במקרה. זו הוראה שנוגד

https://www.paamonim.org/he/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A8/
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 ממצאי המיפוי   .4

 גביית חובות 4.1

אופן  ,נהלי גבייה מוצגיםממצאי המיפוי הנוגעים לגביית חובות על פי סוג הארגון.  מפורטיםזה בפרק 

, רשות האכיפה, בנקים: ההודעה ודרכי פעולה מומלצות בארגוני הנושים אשר הסכימו להשתתף במחקר

 אליהן, ותצעירל ישש רביםה חובותה למרות פעולה שיתפו לא הסלולר חברות. יחברת אשרא, ביטוח לאומי

 .אצלםתהליך הגבייה  על נתונים בידינוולכן אין 

שכל החיים כזו , יה חזקה שיכולה לצאת לעבודילוסכארגונים אלו כאו לאצנתפסת  ותאוכלוסיית הצעיר

מוכר  אינוסיכון מצבי בהצעירות נושא . החזר החובותאת להסדיר  ותמסוגל עליה ותשנמנ ותהצעירלפניה ו

צעירות עם הקשר  תהם מתארים א עם זאת. אלולצעירות מסלולים ייחודיים  ולרובם איןהנושים לארגוני 

עם ההורים ולא עדכנו את  ותלא גר ן, בין אם הבמצבי סיכון ותת הצעירקשה לאתר א :כקשר בעייתי אלו

להתמודד  ותאו לא יודע ותבכוונה לא רוצ ןשה או ,מספרי טלפון באופן תדירשהן מחליפות הכתובת, או 

קושי . הולך וגדללהסדרת החוב וכך החוב  ןשקשה להגיע אליה ותאלו צעירהנושים. את הקשר עם  ותומנתק

לא א יאך הפגישה  המיולקבוע ע ההצליחו להשיג את הצעיר בהם הםשארו הארגונים הוא מצבים ינוסף שת

 בהסדר. הלא עמדהיא אולם , הבפגישה עם הצעירהסדר  נקבעבו שאו מצב , ההגיע

ם ארגוניהתהליכי הגבייה מול הארגונים השונים ולהגביר את הידע של זה היא לבאר את פרק מטרת 

המגיעים  התראות על חובותומכתבים מ יתעלמועל מנת שלא זאת . ןעצמ ותהצעירושל  ותהעובדים עם צעיר

נכיר את התהליכים ונדע על  ,ותהצעיר את המלווים, אנו אם. אלא יתמודדו וינסו לפתור את הבעיה, ןאליה

 . להגיע להסדר ולהמשיך בחיים נורמטיביים ללא חובות הולעזור ל הנוכל להרגיע את הצעיר, דרכי הפתרון

 איך לדעתם את אנשי הארגוניםאולם שאלנו  ,ןעצמ ותארגונים השונים ולא בצעירבבמיפוי זה התמקדנו 

 משיכת כסף בלי בדיקת היתרהסר מודעות להשלכות, חו ת. הם העידו על מצבים שללחובו ותמגיעהצעירות 

ומעבר תכוף  ההפסקת עבוד ,ל"ניידים, רכבים, טיסות לחומכשירי טלפון הוצאות גדולות על , בחשבון הבנק

. במקרה שיש חוב של ההורים שנרשם על חשבון הילד, אין לארגונים דרך לעזור וצריך לפנות בין עבודות

כניות סיוע כמו קליניקות ולת , אפשר לפנותאם אין זכאות לסיוע .יםשל משרד המשפט לסיוע משפטי

זה המסר המרכזי של הארגונים בנושא . כנית שכר מצווה של לשכת עורכי הדין או לעו"ד פרטיומשפטיות, ת

הנושה  עםר קשר ולמכתבים ולשיחות, ליצלהגיב הכי חשוב לא להתעלם מהחוב, שדיברנו איתם היה ש

 לערוך המציעים, יש ארגונים תלא עובדא יהכי  כסף הלצעיר אין באותו זמןגם אם ולהסדיר את החוב. 

זמן שהכל כ. חיל לשלם החזריםתתמצא עבודה תשכשלם ותלא א יהשלושה -חודשיים שלפיו במשךהסדר 

 ותהליכים משפטיים שגובים עליהם כסף., קנסות ריביותוצובר החוב גדל  ,עובר

 בנקים 4.1.1

המחקר למדנו על תהליך  תוך כדי עריכת. ת גבייהומחלקיש להם ולכן  450כל הבנקים עובדים לפי הוראה 

וראינו קווי דמיון וקווי  – בנק הפועלים ובנק דיסקונט, בנק לאומי –גביית החובות בשלושה בנקים שונים 

 .בעמודים הבאים עליהם נפרטש שוני

 לגבי בנקים וחברות אשראי הערות כלליות

, האחוזים של הריביות)לכן כדאי לבדוק את כל התנאים , לוקחים הלוואהלמעשה , כאשר מגיעים להסדר –

להתייעץ עם  חשוב ,זו הצעה טובהשאם לא בטוחים . (דומהוכ הוצאות נלוות, עמלת הקמת הלוואה

מהקליניקות המשפטיות ולפעמים גם עם העובדת הסוציאלית  עורך דיןמלווה מתחום הפיננסים או 

 .המלווה
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ככל שעובר זמן החוב . לארגונים יש אינטרס שהחוב יוחזר להם בהסדר מהיר ולא דרך הוצאה לפועל –

עבור מי  קלף מיקוח שזהולכן חשוב להבין . וכבר לא מופיע בספרי הבנק כרווח" חוב אבוד"נחשב 

 .שמסייע לצעירות

מוצע על ידי מלווי חייב לדווח לבנק על כל הסדר ש הוא ,שמלווה את התהליךדין  ךעוריש שכ גם –

יעביר את בכל זאת ש אפשר לבקש, מסרב להצעת ההסדר עורך הדיןאם חשוב לדעת שלכן . ותהצעיר

 .הבקשה לבנק

 ארבעלא יכולים לתת יותר מפי חברות האשראי והבנקים נהוג ש – מתן מסגרת אשראי ומסגרת בנקאית –

להופיע במאגרים  עלולזה , מהשכר למשל חמשפי  המסגרת שניתנה היאאם . שנייםולרוב זה פי , מהשכר

קיבלו בבנק  ןהמסגרת שה גובה מהאנו מלווים  ןשאות ותלכן חשוב לבדוק עם הצעיר. של בנק ישראל

 .אשראיחברת הוב

 .1מפורט בתרשים  דומה בין הבנקים –תהליך הגבייה 

 הגבייה תהליך :1תרשים 

 

 

 יום 30חוב אחרי 

 אין השלכות מטופל בסניף

 יום 90-30חוב אחרי 

 שם מנסים להשיג את, הטיפול מועבר למרכז גבייה
 אין השלכות עדיין (טלפון, מכתבים, מיילים, הודעות)החייב בדרכים שונות 

 יום 150-90חוב אחרי 

 בחלק מהבנקים יש שני )החוב עדיין במרכז גבייה 
 (מוקד ומרכז מחוזי –שלבים של מרכזי גבייה 

 .אין אפשרות לבצע פעולות בחשבון מלבד להכניס כסף
 .קים'חוסמים כרטיסי אשראי וצ

 יום ומעלה 150חוב אחרי 

עלויות , החוב עובר לטיפול של משרד עורכי דין חיצוני
יכול להיפתח משפטיות מושתתות על הלקוח ובהמשך 

 .הוצאה לפועלנגד הלקוח תיק 

כנראה שהבנק כבר לא , אחרי הסדר החוב, בשלב זה
 150אחרי חשוב לציין כי . ירצה את החייב בתור לקוח

יום החוב נמחק מהספרים של הבנק ונחשב חוב אבוד 
 . אותו בזמן הזהולכן יש להם אינטרס לנסות להחזיר 



 

15 |   פורום ארגוני צעירות והחצר הנשית  | מיפוי מענים והסדרים    –חובות  פרויקט  

 התנהלות ייחודית של כל בנק –תהליך הגבייה 

עד . מרגע שיש חריגה מהמסגרת או שיש הלוואה שלא מוחזרת, 0חייב נחשב מסכום בבנק זה  – בנק לאומי

לחוב  30-ביום ה(. לחוב 26-הביום ו שישיביום ה)שולחים מכתבי התראה , יום החוב מטופל בסניף 30

ניתן להגיע להסדר עם הלקוח  90-עד היום ה .יהימגיע למוקד הגבהטיפול בחוב לאחר מכן . מסרוןשולחים 

ותהליך ההסדרה עובר למרכזי  יום נחסם החשבון לפעולות 90מעל  .מול הסניף וגם מול מרכזי הגבייה

 .'בנספח הדרך פרטי הקשר במכתבים או דרך אנשי הקשר המפורטים  שאפשר ליצור איתם קשר, הגבייה

אפשר גם לבקש כרטיס למידע והפקדה . דומההריביות וכ, קבל מידע על גובה החובל בכל שלב יש אפשרות

 .החייב ידע מה המצב ויוכל להתחיל להחזיר את החובכדי ש

 .מעבר לזה הבנק לא מעוניין בכך .אפשר יהיה להמשיך לעבוד עם הלקוח ,יום 150 יוסדר תוך אם החוב

לכן רק אם עברה חצי שנה  ,ולשמר אותו כלקוח להסדר ואית להגיע ,היא לדבר עם הלקוחת הבנק מטר

הגשת תביעה . הליך משפטי יכול להיות הכרוכות בוהוצאות ויחייב את הלקוח ב משפטילהליך  הבנק יפנה

)למשל תיק לביצוע פסק דין, הגשת שטר/צ'ק לביצוע,  הוצאה לפועלהלשכת פתיחת תיק בבית משפט או ב

 .תביעה על סכום קצוב ועוד(

מקיימים ימי לקוחות מרוכזים. הלקוחות מוזמנים לפגישה במרכזי  90-מהיום ההתנהלות מול הבנק: 

יין יזמנו את הלקוח למרכז הגבייה עם עורך עורכי דין לגבייה, עדלמשרד הגבייה )גם אם החוב כבר הועבר 

שנגיע  חשובלפגישה כזאת,  השמזמנים אות הצעיר אנחנו מלוויםאם דין המטפל במקרה מטעם הבנק(. 

אפשר להגיע ו להסדרים טובים יותרו. בפגישות מסוג זה הבנק פתוח יותר לפתרונות נוספים לפגישה האית

ו"ד או להתייעץ לפני ולהתכונן להתמקח על גובה החוב, משך )אולם רצוי להגיע עם ע גם בלי עורך דין

יש גם אפשרות ליזום  .הפריסה, גובה התשלום, גובה הריבית ושיעור שכר הטרחה שידרשו מהלקוח לשלם(

למספר הטלפון להתקשר  מומלץ, אם מקבלים מכתב מעורך דין או מהבנק .זימוןשיגיע פגישה ולא לחכות 

או במשרד מתקיימים במרכזי הגבייה  הימים אלולשאול איך אפשר להגיע ליום לקוחות. שרשום בזימון 

 .סניףבלא ועורך הדין עם נציג הבנק 

הם . הכדי שיוכלו לבוא לקראת העל הצעירעם כל המידע שיש  הלפגישות כאללהגיע  ציםהבנק ממליאנשי 

נם בעלי )יש שהצטברו קנסותהריביות וה אתק ומחלן או לצמצם או הקר את להתחייב לצמצם יםלא יכול

אבל אם מגיעים מוכנים  ,את(זלעשות שבכוחם  בדרגות מסוימותסמכויות מסוימות  תפקידים עם

צריך להביא למודעות  היו מקרים כאלו בעבר. – הלקראת הצעיריהיו מקרים שיבואו  ,ומסבירים את המצב

דרכנו  ותשבא ותמצב. למשל צעיריסתכלו יושפעו רק מהגיל הצעיר ויתמקדו באת המצב האישי כדי שלא 

ואז יש יותר  בתהליך מסוים תנמצא רהכדאי להראות שהצעיאחרת. עליהן יסתכלו  ,סיכוןמצבי ב ןוה

לפני שהם מתחילים  הומה הרקע של ההצעיר יהמי יםהבנק לא יודעאנשי . הבנק לעזורמצד פתיחות ורצון 

המלצות לאופן כתיבת מכתב ראו ) במעמד הזההתפקיד שלנו  וכאן באה לידי ביטוי חשיבותיה בתהליך הגבי

 .(5.3סעיף בלנושים 

 : הבאים גורמיםהאחד מ קייםכשומועבר לגבייה בעייתי נחשב חוב  – בנק דיסקונט

 פיגורים בהלוואה –

 עובר ושבחשבון במשיכת יתר  –

 . נכנסהכסף לא אשראי אבל  קיבל, לקוח התחייב לתזרים מסוים –
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תהליך הגבייה. גם ב מתחילים כאשר מופיעה התראה כזאת .הגורמים שהוזכרובבנק יש מערכת שמזהה את 

 תזמני זו בעיהלדבר עם הלקוח ולהבין אם , המטרה היא לפתור את הבעיה בתוך הבנקהבנק מצהיר כי כאן 

 . כתמתמשאו 

עובר ליחידת ניטור עד  החובראשונים החוב נמצא בסניף. לאחר מכן הימים ה 30-בבדומה לבנקים אחרים, 

 ליצור קשר עם החייב הואיחידת הניטור תפקידה של . הימים הראשונים( 30)כולל  מיום קבלת החוב יום 90

 ,ללא סימון מיוחד ,חובהרעון יפל החזר בתשלומים כניתועם ת לסניף ותוהסדר שיחזיר אל ולהגיע איתו

תיעוד ללא ללא סימון בבנק הנוכחי או בבנק ישראל וניתן כאן יתרון ללקוח להסדיר את החוב כלומר 

ליצור קשר עם הלקוח בכל  מנסיםימים אלו וביום.  90-ל 30משך בין נתהליך הניטור . במאגר נתוני אשראי

יום החוב עובר למרכזי  90, מכתבים. לאחר דואר אלקטרוניטלפונים,  –שעומדים לרשות הבנק האמצעים 

אם לא מצליחים ליצור הגבייה, שם ממשיכים לנסות להשיג את הלקוח, לפעמים אפילו דרך הפייסבוק. 

אם יש הלוואה בחשבון רעון חוב. ימכתב דרישה לפשולח  והואמכתב לעורך דין  שולחים, קשר עם החייב

לנסות ליצור קשר עם הלקוח ולהגיע יש יום  21תוך  פיזית.מסור את המכתב צריך ל ,במסגרת החוב

 3,000מעל ואם החוב  ,לעורך דין חיצוני מעבירים את הטיפול בחובלא  ₪ 3,000-מ קטןלהסדרים. אם החוב 

להוצאה  היפני ךמתחילים בהלי ,(הימים 90יום )אחרי  21. אם עברו לעורך דין חיצונימוציאים את זה  ₪

 פונים לבית משפט. ,₪ף אל 70מעל  באם החולפועל. 

ופניות של חיילים בודדים רש"י דרך קרן  גם מקבלים פניותסקונט יבבנק דניתן להגיע לפגישות במרכזים. 

, נציג של ד שאליו הועבר הטיפול בחובמשרהעורך דין מ נוכחיםבפגישות בדרך כלל אפשר. ה ככלומתחשבים 

אפשר  שמתקיימת פגישהברגע . רך דין(, עו"ס, עומשפחהבן תמיכה )ל ליווי לבוא עם היכולש ההבנק והצעיר

היא ולהגיד כמה  השל הצעירהרקע והמצב חשוב להסביר בפגישות את . על ההסדרעם הצעירה לדבר 

 ל מה הסכום שהחייב יוכל לעמוד בו. ו. לפי המדיניות, נציג הבנק ישאל קודם כלשלם היכול

הפקדת מזומן אפשר לקבל ם על יביאם מתחילכמה שנים.  ל החובשלהגיע להסדרי פריסה אפשר בפגישה 

יכול להיות מצב שמישהו עם חוב לדוגמה:  ., במיוחד אם מפקידים בהתחלה סכום משמעותי במזומןהנחה

 . בהסדריםאלף הנוספים 30-את ה ו לוחקשימ ייתכן – מןובמז₪  אלף 70 יש לו יד שעכשיו₪ יג אלף 100של 

, אך , כלומר שלא גדל עם הזמן(ניתן לקבל הנחה על הריביות ואפילו לקבל הסדר חדש בלי ריביות )נומינלי

חשוב לזכור כי ים את החוב לתשלומים. סלפני שפור ןריביות על ההסדרים וצריך להבין מה היהיו לרוב 

מקרים של מחילה על חלק  הסדר שהלקוח יוכל לעמוד בו. לעיתים יש אפילוהגיע להאינטרס של הבנק הוא ל

 ישה.חשוב להגיע לפג ו. לאור זאתלוכעל  אומהחוב 

גיש להלא מדיניות הבנק היא  24עד גיל  .יםחייב חייבות ולצעירים ותל ייחודי לצעירמסלו – בנק הפועלים

מבחינת דומה לזה התהליך פרט . גדוליםלא סכומים  לרוב אלו, כי יום, אלא רק אחרי שנה 150אחרי  תביעה

 רלאח .מסרוןאת התהליך דרך טלפון, מכתב,  למצותמנסה  הסניף ראשוניםהימים ה 30 -ב: זמני הטיפול

(. פועלים "הבראה"ל לקוח בפשיטת רגל ואז יעבור ישרה)אלא אם כן  "פועלים להבראה"מכן הטיפול עובר ל

מטפלת בכל החייבים של וים עובד 46 זו מחלקה ארצית המתנהלת כמוקד טלפוני ארצי שללהבראה 

, עם מישהולהסדר  המגיעמחלקה זו  . אםמנסים ליצור קשר עם הלקוח ולהגיע איתו להסדר שם הסניפים.

לא הגיעו להסדר אם ניתן להגיע להסדר מול הסניף.  ייןכלומר בשלב זה עד ,גיע לסניף לחתימהלה יהיה עליו

. (דרוםומרכז  ,צפון) באר שבעבגבעתיים וב ,נשרשנמצאים ב למרכזי גבייהמול פועלים להבראה, החוב עובר 

וכל התהליך  את התיק הזה עד סופו על ידי עובד שילווה מלווה חייבכל  ,בר למרכז גבייהועהחוב ברגע ש

ניתן  לכך נוסףלהגיע לפגישות.  )כדאי( פשראולמרכזי הגבייה יש חדרי ישיבות יתנהל מולו ולא בסניף. 

 , טלפון או פקס. אם מרכזי הגבייה לא מצליחיםדואר אלקטרוניבאמצעות להתנהל מול מרכזי הגבייה 
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לא יודעים מי העובד המטפל ויש חוב במקרה שעורכי דין. למשרד עובר  הטיפול להגיע להסדר עם החייב,

 לעובד האחראי על החוב.  יפנו את הצעירוהם  9יבורלפנות דרך פניות הצ אפשרלבנק הפועלים, 

יסמנו לא  ,פרע את חובו והוא – בסניף, בפועלים להבראה או במרכזי הגבייה –לקוח שהגיעו איתו להסדר 

נתבע עורכי דין, הלמשרד זאת כאשר החוב מגיע במאגר של בנק ישראל ובמאגר נתוני האשראי. עם אותו 

 150מחכים שנה לתביעה ולא רק  ותשאצל צעיר כךכאן יש יתרון ל .מלוא החוביסומן גם אם הוא שילם את 

 נחשב חובהח בגלל חוק נתוני אשראי. חשוב להבין שאם מוחקים למישהו את החוב, ו. הבנק מחויב לדויום

כל להחזיר את החוב כדי למחוק את הסימון. וסומן בבנק הפועלים לכל החיים. בעתיד הוא יי הואאבוד ו

במקום אחר. גם קשה לפתוח חשבון בנק  הצעיריהיה לבוד נרשם גם במאגר של בנק ישראל ולכן חוב א

זאת  לעומתוכרטיס עם מסגרת אשראי.  הלוואה ,המשכנת כאשר מבקשיםמשפיעים לרעה הסימונים 

אינה מושפעת  ,דביטמסוג רטיס אשראי פעילות ללא מתן אשראי, כמו הכנסה והוצאה של כסף או כ

 .מהסימון

אלא ממשיכים לנסות להגיע  ,לא מיד מגישים תביעההם  ,משרד עורכי הדיןכשהחוב מגיע ל יתר על כן,

(. אם החשבון לא מגיע לתביעה ויש הסדר הוא לפי הגעה להסדרים למשרדי עורכי הדין שכר הטרחהלהסדר )

ף אל 75עד אם החוב הוא סניף. לא יחזור ל החשבוןתביעה הגיע לאם  , אךחוב, החשבון חוזר להתנהל בסניף

כי כאשר לציין זה מוגשת תביעה בבית משפט. חשוב סכום הישר להוצאה לפועל, מעבר ל ותומעבירים א ₪

כתוצאה משכר הטרחה לעורכי הדין ובשלב זה  הוצאותהחוב מגיע למשרד עורכי הדין, מוטלים על הלקוח 

 יותר.עוד החוב תופח 

, והפחתתאו צמצום החוב, להסכים על  אפשר. לגופו נשקל כל מקרה – םשוני הסדריםל יש אפשרות להגיע

אם יש לו רכוש )בית, מכונית(, בודקים יכולת ההחזר של החייב, . לוקחים בחשבון את מחיקת ריביות ועוד

 , במקרים כאלויש שיקול דעת נרחב איך לפעול לפקיד הגבייה ולעורך הדין עובד ומקבל משכורת.  אם הוא

דין מזמנים לקוחות העורכי  ם שלימשרדהומרכזי הגבייה  .למשא ומתן , יש מקוםמרגע שהלקוח מגיעולכן 

 הלקוח פגישות שהבנק יוזם, אולםסדרת  ואה ןכמה שיותר הסדרים. המרתולהגיע לומנסים גבייה  ןלמרתו

 שואלים את הלקוח כמה הוא מציע לשלםבפגישה כזאת . בזמן אחר רגילהלבקש פגישה ביוזמתו יכול 

סה פריתקופת הוצריך להגיע מוכנים לכך.  ביותר חשובה זה הוא מה היכולת שלו. חלקכלומר ובכמה זמן, 

 היאתקופה ארוכה יותר  .שנים חמשעד התקופה הסטנדרטית היא  .בגובה החוב בעיקר התלוי החוב של

אם מגיעים  .(לדרג גבוה יותר לאישור יש צורך להעביר ,שנים חמשת חוב מעבר לסלאשר פרי)כדי  החריג

 נפרע והואהוצאה לפועל  נעשה כבר עםבמקרה שההסדר הלוואה. ל יםפיגורריבית  להוסיףמפסיקים  להסדר

 , ניתן לבקש לסגור את התיק. נשארו ריביות פיגורים בהוצאה לפועל אך

בגיל צעיר  ןכדי לא לסמן אות ותלמחוק חובות לצעיר מעדיפים לא הבנקים :הביןנקודות חשובות שכדאי ל

סימון גם בבנק וגם במאגר  היהי ,להוצאה לפועלגיע י. אם החוב להסדרים ןולכן תמיד יעדיפו להגיע אית

פורעים את כל החוב ומקימים הלוואה חדשה ואז אין פיגור, לכן חשוב  ,יש הסדרכאשר אשראי. הנתוני 

 
 :לנוחותכם, מגוון דרכים ליצור קשר עם פניות הציבור פנייה לפניות הציבור של בנק הפועלים:דרכי  9

 https://www.bankhapoalim.co.il/publicinquiries: קאתר הבנ
 15:00-8:00 שעות פעילות  03-7136146: פקס  .03-5673697טלפון: 

 6688314, תל אביב 50דואר ישראל: בנק הפועלים, שדרות רוטשילד 

https://www.bankhapoalim.co.il/publicinquiries
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ריביות, ריביות החזר חודשי ומשך פריסה, עמלת הקמת הלוואה, להבין לעומק את תנאי ההלוואה החדשה )

 (. דומהפיגורים וכ

נקים( )נראה שזה יכול להיות משמעותי בכל הב מכתב חתום על ידי עו"סלהביא ממליצים בבנק הפועלים 

ניתן  .(עיקרי המכתבלהמלצה  מוצגת)בהמשך המסמך  נכסים, משכורת, יכולת תשלום חייבאם יש ל המפרט

הפרט  ,זה לא העיקראך  ,משפחתי ואם יש מחלות להביא אישורים מרופאהרקע הגם להסביר בקצרה על 

 לכל היותר ,אין נכסים או משכורתאם גם לא יוותרו על החוב . החייב יכולת התשלום של הוא ביותר חשובה

לא הוחזרו חובות ש)חובות ישנים  אך, על יד הבנק יימחקואו  יצומצמוא לאותו. חובות חדשים  יצמצמו

ריביות מאם החוב מורכב ברובו שלנו(.  ות)פחות רלוונטי לצעיר יימחקו לעיתים( ים רבותשנבמשך 

 . יתר קלותב לצמצם אותו הבנק יכול ,והצמדות

 רטיסי אשראיכ 4.1.2

ויש לה מרכז ( 3.4בסעיף ההוראה מפורטת ) 450להוראה  תמחויב החברה – כאל כרטיסי אשראיחברת 

. עובר לעורך דין חיצוני הטיפוליום  150אחר לבנקים וזה שנהוגים בימי הטיפול בחוב דומה ל מספר. גבייה

אשראי אין סניפים ברחבי הארץ אלא רק מרכז אחד לטיפול בחובות ולכן ניתן כאל כרטיסי חברת ל

קוחות פונים לל נציגי החברה .לפגישה קבועאו טלפון אך לא ניתן לדואר אלקטרוני , להתנהל מולם בפקס

חשוב לציין מספר טלפון זמין לחזרה כי הם לא  ,פקס/מכתב/דואר אלקטרוניאם אנחנו שולחים  .ןבטלפו

 .בדואר אלקטרונייענו 

גדלה או קטנה בהתאם  לכל אדם נתשנית המסגרת .מתן כרטיס אשראי מחייב קיום של חשבון בנק

תלוי בהכנסות של שאינו בנקאי חוץ יש הבדל בין אשראי בנקאי לאשראי  מהבנק. למדהמידע נ – יולהכנסות

חברת  יש חוב, כאשר לאדם ₪. 3,000-2,000 ועומדת על המסגרת ההתחלתית נמוכה יחסית. הלקוח

על החייבים. יש ובירור  הקילא בדל ,החוב שחזר מהבנקסכום את מלוא  ת באופן מיידירשדו האשראי

כשאנשים מבקשים תשלומים. לחובות תמיד יש סיפור והסבר, ולכן ל בתוספת ריבית אפשרות לפריסת החוב

מסמכים  – שיוכיחו את טענתם במסמכים בקשתם הם צריכים לגבות את בהחזרים הנחות משמעותיות

 : כשטוענים לסיבותהדוגמל. דומהנסיבות משפחתיות וכעל , מחלותעל , נוספים חובות עלהמעידים 

הלוואות אחרות, צילום חוזה שכר דירה, אסמכתאות על , בר ושבעו דף חשבון כלכליות צריך להביא צילום

 יוכלו להבין את המצב הכלכלי של הנציגים של חברת האשראיך . כעודפירוט כרטיסי אשראי אחרים ו

של  לנציגיע בקשה כזאת תג. במהירות האפשריתולהתגמש. האינטרס שלהם הוא להסדיר את החוב  החייב

 לצוות הארצי.  ולאחר מכן חברת האשראי

אם )והוצאות גבייה היא שבתנאים מסוימים ניתן למחול או לצמצם ריביות  חברות האשראי המדיניות של

 בחברת האשראי החוב לא מוקפא(. ועללפאה עדיין במרכז גבייה ולא עבר לעורך דין או להוצנמצא החוב 

אם החוב נמצא חובות באופן מוחלט.  של אין מחיקההסדר תשלומים ו גם כשישהריביות נשארות ולכן 

ת הסדר לשםולא  בלבד לפגישה כדי למסור מסמכים את החייב שיזמנו ייתכןעורכי דין, משרד בטיפול של 

או  ,עורכי דיןמשרד בפגישה פרונטלית. עם זאת כאשר החוב בטיפול של  להסדיר את החוב. לא ניתן החוב

ניתן עדיין לפנות למרכז הגבייה שלהם להסדר החוב.  ,)הוצאה לפועל( כאשר הוא ברשות האכיפה והגבייה

מטעם חברת איש קשר  הוסכם עלמם יאין מסלול ייחודי לצעירים, אולם בעקבות הפגישה עעד היום 

 (נספח ה'בבדף הקשר  ראונות אליו במקרים של חובות לכאל כרטיסי אשראי )לפ אפשרשהאשראי 
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 רשות האכיפה והגבייה 4.1.3

ת על גביית חובות ואכיפת נֹואמּושלשכות ההוצאה לפועל  –שני גופים מורכבת מיה ירשות האכיפה והגב

של מרשויות שונות ן על גביית חובות אמּושוהמרכז לגביית קנסות , חיובים אזרחיים שבין אדם לחברו

לרשות האכיפה והגבייה וללשכות ההוצאה  ההתייחסות היאבחלק זה ובחלקים אחרים במסמך . המדינה

חלק זה נכתב בעקבות . למיפוי זה הוכנסהמרכז לגביית קנסות לא . ובעצם הכוונה היא לאותו גוף ,לפועל

איון ימנהלת תחום חייב נזקק והר, אביבה גבאיעם נערך איון אחד יר :ברשות האכיפה והגבייהשני ראיונות 

 .מנהלת מחוז תל אביב רשות האכיפה והגבייה, רונית רוזיןעם  נערךהשני 

. החובות מגיעים אליה בישראל הרשות המנהלת את לשכות ההוצאה לפועל אהי רשות האכיפה והגבייה

פתוח תיק הוצאה לפועל. פעמים רבות הפנייה להוצאה לפועל נעשית לאחר שהנושה החליט לבמקרים 

 ןמילהגיע עהצליחו לא שאו  ותהחייב ותהשיג את הצעירהצליחו ללא הנושים או עורכי הדין שלהם ש

עיקר ב ,(₪ 10,000חובות קטנים )עד  שמגיעים לרשות האכיפה והגבייה הם ותחובות הצעיררוב להסדרים. 

 יםהנתונים מופיעים בדוח על חובות צעיר .(30%) וחברות אשראי ולבנקים (34%) סלולרלחברות החובות 

  .'נספח בב

הנתונים הצלבה של  נעשיתהנושה פותח בה תיק, כאשר למשרד הפנים ו תמחובר האכיפה והגבייה רשות

לכן מי שהכתובת שלו אינה מעודכנת במשרד הפנים או אצל  עם אלו הקיימים במשרד הפנים. ממציאהוא ש

הזכויות נצל את ל יכול הוא לאוהנושה, לא ניתן ליצור עמו קשר כדי ליידע אותו על קיומו של החוב, 

נמסרת והחוב תופח )האזהרה  תופריס את לשלם את החוב או להתנגד לו או לבקש המוקנות לו על פי החוק

נשלחים , סלולרי מעודכן טלפון ש מספראם י(. הנושהלכתובת המופיעה במשרד הפנים או לכתובת שעדכן 

אנשי  . לעיתים נשלחים מכתבים רשומים ואזנוסף למכתבים על ידי רשות האכיפה והגבייה גם מסרונים

רק כשהגיעו לשלב  שיש להם חובמקרים שחייבים גילו  היו. הרשות יודעים אם המכתב לא התקבל

מתקדם יותר  זה שלב – (עודשיון נהיגה ויחפצים בבית, חשבון בנק, רעיקולים של העיקולים או ההגבלות )

 עדכון כתובת גורר מחיר אישי כבד וגורם נזק לצעירה.-אישפעמים ל וכך קורה ומכביד יותר

להגיע ללשכת ההוצאה לפועל הצעירה חייבת התקבלה אזהרה,  ומר, כלחוב בהוצאה לפועל עלכאשר ידוע 

ימים בתיקי תביעה על סכום קצוב ובתיקים אחרים  30שבה נפתח התיק תוך ללשכה או  השליד מקום מגורי

מטרת . ולהתייצב בפני רשם ,)או מספר הימים המפורט באזהרה( מרגע קבלת האזהרהימים  21תוך 

כדאי להגיע עם דוח ההתייצבות היא לבדוק את היכולת הכלכלית. לחלופין ניתן להגיש בקשה בכתב. 

ים נוספים. הרשם מוסמך על פי ימסמכים רפואיים ומסמכים רלוונט ,סוציאלי-הוצאות, הכנסות, דוח פסיכו

המשך נקיטת הפועלות הסדר תשלום חודשי שיעצור את  –שיקול דעתו לקבוע צו תשלומים ועיכוב הליכים 

עוצר את א נגד החייב. עם זאת צו התשלומים לא עוצר את הריבית על החוב אלא רק מעכב הליכים, כלומר ל

 לכך, (. נוסףכבר אזהרה ישאם ) אזהרהההעיקולים או ההגבלות העתידיים או אלו שהוטלו טרם מתן 

שיש תיקים נוספים  יםששוח אם)את רשימת התיקים גם לבקש  אפשרלפקיד ההוצאה לפועל  כשמגיעים

. בכלל המקרים כדאי להגיע ללשכות ההוצאה נספח ה'בדרכי הפנייה מפורטות  .שלא יודעים על קיומם(

, עורך דין עובד סוציאלילפגישה עם כדאי להגיע לפועל כדי להבין מה מצב החוב ואיך ניתן להגיע להסדר. 

 ותאין מסלול ייחודי לצעיר .כדי להימנע מהמתנה ארוכה במוקד המידעולתאם תור מראש  ת/מתנדבאו עם 

 ודמא . הריביות גבוהותולטפל בחוב כמה שיותר מהר להסביר את המצב לפגישה, ולכן חשוב להגיע

לבקש דיון  אפשרמכבידים על החייב. )הגבלות ועיקולים( וההליכים לאכיפת החוב  במהירותותופחות 

 ולפנות ללשכות לסיוע משפטי שבמשרד המשפטי ולבקש עורך דין מלווה לטיפול בבקשות או להופעה

מלווה ממונה מטעם הלשכה  עורך דין)שמלווה את התיק באופן צמוד בדיון באופן ספציפי אם אין עורך דין 

https://www.gov.il/he/departments/news/topics_appointments_schedul_video
https://www.gov.il/he/departments/news/topics_appointments_schedul_video
https://www.gov.il/he/departments/news/topics_appointments_schedul_video
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)מבחן הכנסה, נכסים של החייב  לסיוע משפטי שבמשרד המשפטים בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק

רשימת מסמכים שצריך  וכוללים האכיפה רשות באתר זמינים בקשותלהגשת  המיועדים הטפסים ועוד(.

טופס שאלון מצב כלכלי שיכול להחליף את חקירת היכולת ואת  – 21 טופסלהכיר בפרט את  כדאי .לצרף

 .בקשה לצו תשלומים – 233טופס 

יחסית הטיפול  בנוגע לחוב שיש בהוצאה לפועל, האזהרהיום מרגע קבלת  30עד ( 1) לוח זמנים לטיפול בחוב:

דמי המחיה  גובה רמת היכולת להחזיר את החוב ומה שללהגיע לרשם לחקירת יכולת )בדיקה  אפשרפשוט ו

טיפול בחוב לאחר שכבר יש ( ה2). תואם יכולת כלכליתהעל מנת שיקבע צו תשלומים  הנדרשים לחייב(

במידה הגשת בקשות כתובות ומנומקות לרשם. עם זאת  תונדרש יותר עיקולים או הגבלות הוא מורכב

לאחת  ולבקש להגיע , אפילו בשלב העיקולים,כל שלבבלפנות לנושה עצמו עדיף שהדבר אפשרי, 

חשוב  .מחיקת החוב או מחילה על חלקו ,ויתור על ריביות וקנסות ,פריסה נוחה הבאות:מהאפשרויות 

 או ל הליכיםוביט או בדבר ההסדר או התשלוםאת תיק ההוצאה לפועל הנושה עדכן ש בהוצאה לפועל לוודא

 אין בסמכותה ימים מביצוע התשלום. 7הוא מחויב על פי חוק לעשות את זה תוך לפי העניין.  –התיק  תריסג

, זאת להפחית ריביות או לצמצם את החוב. רק הנושה יכול לעשותמזכירות ההוצאה לפועל של  וביכולתה

שות מתאימות בהגשת בק רשם להפחית ריביותלבמקרים מיוחדים לאחרונה נוספו סעיפי חוק המאפשרים ו

 כךלנוסף . ול פי שיקול דעתפריסה מוגבלת עמוסמך לפרוס את החוב כגורם שיפוטי . הרשם מטעם החייב

אפשר אנשי קשר של הנושים המוסדיים הגדולים וגישה ליש האכיפה והגבייה במטה ובמחוזות לרשות 

 דרך להגיעלא נמצאה כאשר  ,על סמך דוח סוציאלי מפורט תנזקק הצעירעבור פנייה חריגה ללהיעזר בהם 

חייב ליחידה לאפשר לפנות  חריגיםסוציאליים במקרים  .להסדר וכבר יש תיק בהוצאה לפועלעם הנושים 

לרוב מקבלות יחס להקל עם החייבים להם יש אנשי קשר נוספים ברמה הארצית ופניות מהם  –נזקק 

 .יותר מתחשב

מצב קיים. ברגע  הנושים חושפים בפני הארגונים נעשה על ידי רשות האכיפה, הם 10הנושה עםהקשר אם 

לגופים אלה  יותר קל ,עובדת סוציאלית כגון דוח סוציאלי על ידישהם מקבלים מסמך המצביע על טיפול 

וחתימה של עובדת  ולקבל החלטה שמקלה עם החייב. הם ממליצים להביא מכתב בשם הארגון עם לוגו של

 מו. סוציאלית כנלווה לבקשה של הצעיר עצ

סטודנטים למשפטים מטעם הקליניקות המשפטיות יש בתל אביב  –בהוצאה לפועל  גופים נוספים שעוזרים

יש  על כך בפקולטות למשפטים שמתנדבים בשעות קבלת הקהל ומסייעים לציבור למלא טפסים. נוסף

 עורכי הדין בתעריףשירות של החתמה על תצהיר של עורכי דין בתוך לשכות ההוצאה לפועל מטעם לשכת 

הוצאה לפועל נותנים את במנם וא, על ידי עורך דין כי רוב החייבים לא מיוצגים חשוב לציין 11.₪( 48)סמלי 

כן ייעזר, במיוחד אם יש אש הם ממליצים למי שזכאי לעורך דין דרך הסיוע המשפטיאך , ראשוניתהכוונה 

אפשר להגיש בקשה  ,בהם טעויות בריביתשחלו תיקים ב לדוגמה:כמה תיקים או מורכבות משפטית בתיק. 

 בקשה לסגירת תיקים ,יכול להגיש התנגדות לחוב רך דיןעו את התיק;שיבדוק  רך דיןלרשם ולבקש מעו

 להוריד ריביות. הבקשו

 
 בנקים, חברות סלולר וכדומה. –חוב ארגון הנושה הוא ארגון בעל ה 10
 .בחלק מהמקומות הפרידו את לשכות ההוצאה לפועל מהיכלי המשפט וזו המגמה כיום 11

https://www.gov.il/he/departments/general/collection_enforcment
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form529.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form529.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form233.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form233.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form233.pdf
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. להן על הנעשה בלשכותשיש  דעות קדומותלהגיע ללשכות ההוצאה לפועל עקב  ותחושש ותרב ותצעיר

העובדים אנשי הקשר ולבקש ליווי הדוק יותר מהרגיל. כל רשימת במקרה כזה אפשר להתקשר מראש דרך 

כי סבלני ואדיב. חשוב לזכור  ,מדורי שירות לחייב עברו הכשרת שירות והם מיומנים במתן שירות טובב

יעיל  אופןוגם הנושים רוצים להסדיר את החוב ב לגבות כספים מעבר לחובהאכיפה והגבייה  תלרשואסור 

 ןשחובות צריך לשלם והם לא מבדילים בין הקרשל הרשות היא גישה השעם זאת חשוב לזכור  .וטוב

 לצמצםאבק כי בהחלט ניתן יעל החלקים האלו צריך לה .ההוצאות עבור אגרות ושכר טרחת עו"דולריביות 

 .אותם

ניתן . הסיועגופי  עםארגוני הנושים ועם את הקשר המנהלים מנהלי קשרי חוץ  קיימיםבלשכות המחוזיות 

 ('בנספח הראו פרטי התקשרות ) .לבקש עזרה ספציפיתו הםלהגיע אלי

 : נקודות נוספות

 .סיוע משפטילקבל חשוב , םהילדירשמו על שם חובות שההורים  במקרה של –

כתובת דואר יש . והגבייהטפסים לרשות האכיפה  ולמלאש "דרך קצינת תלפנות חיילים בצבא יכולים  –

 .ישירות לרשות חייב נזקק ותמגיע ת ופניות החייליםייעודי אלקטרוני

 :קשורים להוצאה לפועלשאינם מקרים  –

הגבייה נהלי והסדרים שונים לפי  משל עצמהיה יש גוף גבייה יעירלכל  –חלק מהגבייה של העיריות  .א

יש עיריות שפועלות גם באמצעות רשות האכיפה והגבייה ויש עיריות שפועלות . הפנימיים שלה

דוק כדאי לב .שהיא ישנה יותר ופוגענית יותר כלפי זכויות החייבים (יהיגב)סים יבאמצעות פקודת המ

רשויות בבמוקד המידע אם מדובר בחוב שנגבה בהוצאה לפועל או בגבייה מנהלית של חברות הגבייה 

ר כי בעתיד מרבית החובות ייגבו על ידי המרכז לגביית סמרשות האכיפה והגבייה נמ)המקומיות 

 (.קנסות

ופיצויים לנפגעי עבירה וקנסות לרשויות המדינה דוחות מבצע גבייה של  –מרכז לגביית קנסות  .ב

אפשר להגיש בקשות כגון בקשה  ,רשות האכיפה והגבייהאפשר לקבל מידע דרך . בהליכים פליליים

 –אם לא מצליחים להשיג אותם אפשר לבקש עזרה מאביבה גבאי . להסדר חוב או להסרת הגבלה

 .תחום חייב נזקק ברשות האכיפה והגבייה

 ביטוח לאומי 4.1.4

. בזמן ןיהיבינו את זה וישלמו את חובות ותזכויות רבות וחשוב שהצעירלאזרח גוף שנותן  ביטוח לאומי הוא

קיזוזי חוב נעשים אפילו . ממנה יקוזזהחוב סכום , כלשהילגמלה  ותיהיו זכאי ןה אם, בעתידש זאת כדי

 את סכום החוב באופן אוטומטי לא מקזזיםרק מקצבת הבטחת הכנסה . מקצבת ילדים וקצבת אבטלה

 .₪ 2,500רק כאשר הסכום הוא מעל מתחילים לקזז אלא , מלאה

לאחר חצי  לביטוח לאומי חובהודעה על  מקבלים לעיתים .חובל כבר הראשון שלא משולם נחשב וםהתשל

 פעמיים בשנה נעשה –עובד או לא עובד  – המצב התעסוק הדיווח לביטוח לאומי על כי . זה קורהשנה

סטודנטים שמשלמים בהוראת קבע בעצמאים או כשמדובר ברק לכן על פי תעודת זהות.  )בינואר וביולי(

בדרך כלל במכתבים נשלחות על חוב לביטוח לאומי הודעות  .באופן מיידי אם צברו חוב אפשר לדעת

בדואר יישלחו הודעות גם , בביטוח לאומי פרטי התקשרות נוספיםמופיעים  אםמכתבים רשומים. בובהמשך 

אפשר  ,אזור האישי. אם יש חובב יש חוב אם באתר הביטוח הלאומי אפשר לבדוק. במסרוןאו  אלקטרוני

ביטוח לאומי לעולם לא מבטל את . חשוב לציין כי באתרבתשלומים  עם כרטיס אשראי לפרוס אותו ולשלם

 .בקלות רבה אולם מבטל קנסות וריביות ,החוב עצמו )הקרן(
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. יצטרכו לשלם ןלא יתגייסו עד גיל מסוים ה ןמסביר שאם ההמכתב ראשוני מקבלות  ותהצעיר 18גיל ב

חודשיים אחרי מתשלום ביטוח לאומי עד פטורות  21צבא או שירות לאומי עד גיל  ותשמתחיל ותצעיר

שירות לאומי, לצבא או ל ותחוב ואחר כך מתגייס הודעה על ותמקבלה ותצעירלשחשוב לדעת . השחרור

 .לסניף עם אישור שירות ולבטל את החוב לגשתכדאי 

מהם  10%קנסות בקלות, הריביות ואפשר למחוק את החוב בביטוח לאומי. לא ניתן למחוק ברוב המקרים 

הביטוח מהריביות והקנסות כדאי להגיע לסניף  100%כדי לבטל אך  .אפילו דרך האינטרנט למחוק אפשר

לצעירה שימחקו לה שמסבירים למה מגיע אחרים ם יומסמכים רלוונטי סוציאלי בדעם מכתב מעוהלאומי 

ישנן בקשות  .ולא חייב איש מקצוע לשם כך( הלעשות זאת גם בעצמ היכול ה)הצעיר הקנסות והריביותאת 

בפעם  בלבד. מייםפעלמחוק  ןניתהקנסות וההצמדות  אתשלב  םשיחשוב ל רבות שניתן להגיש מרחוק.

להסדרים שונים,  את החוב ולהגיע איאפשרות להקפיש גם ו. תקימח יאפשרו את לאחוב שיהיה השלישית 

חוב,  נוסףאם הוראת קבע מול הבנק. ו הסדר קיזוז מגמלאות, הסדר באמצעות שוברים, כרטיס אשראיכמו 

לפתוח חשבון כדי להגיע להסדר חייבים את החוב הקודם.  מסדיריםעד שלא  לגביו להגיע להסדר אי אפשר

שמבטלים שם יש ועדה חריגה אבל נדיר  למחוק חוב בביטוח לאומיכדי בנק כלשהו, אפילו בבנק הדואר. 

, אלא מטופלים על ידי משרדים של עורכי דין חובות בביטוח לאומי לא עוברים לרשות האכיפה. חוב

 עורכי הדין.טיפולם של לא יגיעו ל₪  150ד חובות קטנים ע .הממונים על כך

של  באמצעות אתר האינטרנטליצור קשר  וא העם הצעירלסניף לגשת  רצויקשר עם ביטוח לאומי  ירתליצ

. מול הסניפים המקומייםכי לרוב ניתן להגיע להסדרים  ת. אין צורך לפנות לממונה הארציביטוח לאומי

 .לממונות מחוזיות. במקרים חריגים מאוד ניתן לפנות לממונה הארציתבמקרים חריגים אפשר לפנות 

כל על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי  .תשלום ביטוח רפואיהביטוח הלאומי לאין קשר בין חשוב לדעת כי 

 . כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותי בריאותובקופת חולים אדם חבר 

  תהליכי הסדר חובותסיוע ב 4.2

בחובות. ראיינו  ותעובדים עם אנשים בחובות ובפרט עם צעירשבחלק זה ראיינו את ארגוני הסיוע השונים 

והסיוע המשפטי של  'ידיד')למשל עמותת  ותולא רק עם צעיר עורך דיןר של עובדים דרך סנגּוהגם ארגונים 

הסיכון( מצבי צף של סיכון )על כל הרמצבי ב ותוגם עם ארגונים שעובדים עם צעיר (משרד המשפטים

 עם חובות. ותרב ותונתקלים בצעיר

סוגי המענים להכיר את  ,הצעירותעל אופן הפעולה של הארגונים העובדים עם  דולמהמטרה הייתה ל

 בהםש ההצלחה סיפורי על לשמועכמו כן . החובות גביית בתהליך העובדים של האתגרים אתו הקיימים

 13 ערכנו: פעלנו בשתי דרכים מקבילות המידע הזה תקבללשם . הצליחו העובדים להגיע להסדר חוב

במודל , בסוג המענה, היבסוג האוכלוסישונים ) זה מזהראיונות עומק עם ארגוני סיוע בולטים בתחום שונים 

הועבר שאלון קצר . המיפוי ביצוע אופן: 2סעיף ב מפורטים בהמשך המסמך הראיונות .(דומההעבודה וכ

השאלונים שאלנו על סיפור סוגי בשני . ם בארגונים שוניםיועובד ותעובד 29 עליו ענוו ,ותלעובדים עם צעיר

 ג' בנספח. היה הבדל ברמת העומק בין שני סוגי השאלונים אך, נוספות ושאלות כלליותמסוים הצלחה אחד 

 .יםסוגי השאלונ מפורטים

, אתגרים, לחובות כניסהה סיבות: ריות עיקריותוקטג לפי והשאלונים הראיונות תוצאותמוצגות  זה פרקב

כן ו נמצאוהעבודה ש ם השונים שלמודליה סוגי מפורטיםו ,(גורמים)סיפורי הצלחה , בתהליך העבודה אופן

 . זה מחלק העולות מסקנותהגם  מוצגות לסיום. היתרונות והחסרונות של כל מודל
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 חוב צבירתסיבות לה 4.2.1

 .נקלעו לחובות ותהצעיר ןשבגללשאלנו את המרואיינים על הסיבות , ותאישית עם הצעיר לאור היכרות

 בראיונות: שעלו העיקריות הסיבות

של הבית על שם  המשפחה רשמה את המשכנתה :דוגמהל .ותחובות שהמשפחה משיתה על הצעיר –

 .קרס כלכלית והגיע לחדלות פירעוןעל שם הצעירה שנרשם או עסק  ,הצעירה

בגלל קורה לעיתים  זה. לפרוע אותן עקב הפסקת הכנסהללא יכולת לצורך קיום שוטף לקיחת הלוואות  –

 . מעבר תכוף בין עבודות

מכשיר  ותקונ ןה: לדוגמה .ברחוב ותמתגורר ןכיוון שהמדית יהכנסה מי ותבקצה הרצף שצריכ תוצעיר –

 .בתשלומים בהמשך ותאותו במזומן ולא עומד ותמוכר, טלפון נייד בתשלומים

צעירות כך . תשלומים ולקיחת הלוואות, לקיחת אשראי נושאים שלבהצעירות חוסר ידע וחוסר הבנה של  –

חובות ולעיתים חובות למספר ארגונים  ותצובר ,דוגמה לא מיטיבה בבית ותעורף משפחתי או בעל ותחסר

 .זמנית-בו

אמבולנס ב לבית חולים פינוי דוגמה:בנוגע לאופן הגבייה של שירותי הבריאות. להצעירות חוסר ידע של  –

התחייבות לא יביאו אם בהמשך  ןשהחוב יושת עליה ותלא יודע ותהצעיר – ללא הפניה מיוןהגעה לאו 

ואחר כך החוב  בשירותים אלה בפזיזות ות, משתמשזאת בחשבון ותלוקחלא  ןה .או יאושפזו (17טופס )

 תופח.

 ניצול של בעלי אינטרסים שאינם בודקים לעומק למי הם מוכרים מוצר בתשלומים או נותנים הלוואה, –

 ריביות וקנסות כשאנשים מפגרים בתשלומים.  כוונה להרוויחבמתוך רצון למכור יותר או 

 ןסיכומצבי ב ותעם צעירבתהליך הסדרי חובות  אתגרים 4.2.2

ובתהליך  בתהליך הטיפול בחובותהניצבים בפניהם האתגרים  את למדנו להכירבראיונות עם ארגוני הסיוע 

 . יהןהסדרת חובותבהצעירות העבודה עם 

ממכתבים  ותמתעלמ ותצעירה לעיתים קרובות: סיכוןמצבי ב צעירותאתגרים הקשורים לעבודה עם 

. אלינו לעזרה ותמגיע ןעד שהחוב מגיע להוצאה לפועל ולעיקולים ורק אז ה ןוהתראות שמגיעים אליה

או מחוסר יכולת להבין  ,אחרת כתובתלמחוסר ידע על ההתראות שהגיעו כיוון שעברו  נובעותהסיבות לכך 

 סדר עומד בראש הטיפול בחוב אינו, ותשל הצעיר ןבשל נסיבות חייה. "הלא מוכר"מפחד  ואוהתעלמות 

העובדים המרואיינים  בצע פעולות לשם טיפול בחוב.לחוסר יכולת להתמודד ול גורםש מה, ןשלה העדיפויות

זהו תהליך ארוך והבירוקרטיה . כוחות ומוטיבציה לעסוק בנושא ותחסר ותציינו שפעמים רבות הצעיר

 פנימיות לפגישות הגעה-אי – התהליך שלבי בכלעלול להימשך  ההצעיר של פעולה שיתוף-אי. סביבו מורכבת

 הלא עמד ההצעיראך כבר הגיעו להסדר  בהםשמקרים  היוו חיצוניים ארגונים עם לפגישות הגעה-אי ,בנושא

 .לשלם אחרי זמן קצר הבו והפסיק

"לפעמים יש צעירות שצריכות עזרה וליווי יותר אינטנסיבי, יש צעירות שמביאות מסמכים רק 

ן על זה וצריך ללכת איתן לכל מוסד, גם לבנק, גם לביטוח כל חצי שנה, ואי אפשר לעבוד אית

מצעירים שצריכים ליווי קטן לצעירות כאוטיות  .הלאומי, גם לעורך דין. יש רצף של צעירים

שלא מצליחות לעשות גם דברים פשוטים. מעבר לזה יש גם בעיה של צעירים שלא עובדים ואז 

בעיה היא שיש כאלה שגם אין להם אין להם יכולת בכלל להחזיר את הכסף. חלק מה

מוטיבציה, וזה רוב הצעירים. כשיש מוטיבציה אז אפשר לעזור. כשאין זה בעיה. עוד בעיה זה 

למשל צעירה שלא לוקחת כדורים ולא מצליחה לעבוד באופן  .למשל תפיסה של סדר עדיפויות

עד שהיא לא תקדם יציב והיא רוצה לעבוד על החובות כי המכתבים מלחיצים אותה. מצד שני 
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את הנכות לא יהיה לה כסף, היא לא מצליחה לעבוד אבל אין לה אבחון נפשי כי היא מפחדת 

 )עובדת צעירים בראיון עומק( ".ללכת לפסיכיאטר

אפשרות חוסר האמון ב הוא קושי אחד .מקשים על הטיפול ותצעירהקשיים רגשיים של בהם שמקרים  יש

 במשךהמודל שהם ראו בבית  הכי ז, לנהל חיים ללא חובות ןמהחוב וחוסר האמון ביכולת לצאתח יהצלל

קושי רגשי נוצר  ,השית עליהם את החובש קרוב משפחה אחרשל כאשר החוב הוא של ההורים או . השנים

 ותהצעירבהם שיש מקרים  .הלשאת בחוב בעצמ האך לא יכול, התבבן משפחלא רוצה לפגוע  ההצעיר – נוסף

במסגרת מחייבת אחרת  ותאו נמצא ותשלא עובד ותצעיר :דוגמהל החוב,את כלכלית לשלם  יכולת ותחסר

הוסטל, למשל ) לעסוק בנושא ןלה נאי מחיה שלא מאפשריםבת ותגרש , או כאלוכמו צבא או שירות לאומי

 כלא צבאי או ברחוב(.

 :המענה ובבירוקרטיה של התהליךהקשורים בסוג  ותשציינו המלווים של הצעיראתגרים 

בתחום חשש מהבירוקרטיה ומהתנהלות בשדה כלכלי ו – של העובדים לעסוק בנושאוחשש חוסר ידע 

את העובדים  מרתיעההבירוקרטיה הארוכה והמתישה מספיק.  םמכירים אות תמיד משפטי שהעובדים לא

 מחסור בזמן ובכוח אדם.עקב לסיים את התהליך  וצליחיגורמת לכך שלא  אף לעתיםו

במה  ?כאשר יש ריבוי חובות מגלים את כל החובות הקיימיםכיצד  – במיפוי החובותחוסר ידע של העובדים 

 ?מתחילים לטפל

 .יש קושי במציאת אנשי קשר ודרכי פנייה לנושים – נושהלכל לפנות  מהי הדרך הנכונהמיהם אנשי הקשר 

 להגיע להסדרי חוב בכדיעזר יבהם הוא יכול להשצריך לייצר לעצמו מאגר של אנשי קשר מסייע כל ארגון 

, יכול רביםקשרים  ישבראשו  אשר לעומד ,ארגון גדולבעיה זו גורמת לכך ש. הנושים דרך אנשי קשר בארגוני

 קשרים. חסרבו מי שמטפל בנושא שמאשר ארגון קטן  יותר ותרב ותלעזור לצעיר

בעלי /בחוב כאשר יש נושיםמהו הטיפול  ידעוכיצד העובדים  ם לטיפול באיזה חוב?יאילו מסמכים רלוונטי

. עם מסמכיםפיזית  אליהם להגיע שעדיף ויש ארגונים ,מכתב עם מסמכים מספיקיםמשלוח שחברות /חוב

 חוות דעת ים לצרףלעיריות מספיק מכתב ולא חייב ;א צריך תיק של מסמכים"ל חוב למדוטילבלדוגמה: 

 .תטיפולי ת דעתעם זאת יש מקומות שדורשים חוו .?טיפולית

למשל  .החברתי השיחמגייסים את הגוף העסקי לתוך כיצד  ?פגישהללהגיע ועם מי  כיצד לנסח את המכתב

האם להביא גורמים  האם להגיע לפגישה?לדבר על המשימה של הצעירה לסיים את השירות הצבאי שלה. 

 נוספים לפגישה כזאת?

שיח עם רוצים לנהל  לא גורמי החובבהם שמקרים  – כל גורמי החובשל חוסר שיתוף פעולה חשש מ

במקרים מסוימים עובד סוציאלי לא משא ומתן.  ערוךלנסות לאחריהם כדי "לרדוף" העובדים וצריך 

 מספיק ורק כאשר עורך דין פונה אליהם הם נותנים תשובות מספקות.

מספר שנים להחזיר חוב. החזר חובות לאורך  ותלעיתים לוקח לצעיר – הזמן של התהליך משךמרתיעה 

מבחינת חוסר בגיל נפיץ  ותהנמצאסיכון מצבי בלצעירות קל וחומר , לכל אדםשנים יכול להיות מורכב 

 להתמיד האלא בלתי אפשרי בגלל חוסר יציבות של הצעיר ,ההחזר הופך להיות לא רק מורכב .יציבות

ה הצעירקורה כשלהגיע להסדר )לה הארגון שעזר  על ידי ההליווי של הצעירסיום מסגרת או עקב בבעבודה/

לשאת  תשלא תמיד יודע ההצעיר שלת נשארת רק וכך האחריו .(דומהלגיל מסוים, יעד מסוים וכ הגיעמ

תשלום עדיין לא נחשב -איבמהלכה ש ,לכן רצוי לדאוג שבהסדרים תהיה תקופה "גרייס" .הבעצמ התוא

ולעודד את הצעירה להיות בקשר  ,להפרת החוזה ולא נותן לנושה את הזכות לנקוט הליכים בהוצאה לפועל

 ולעדכן את הנושה במקרים כאלה.
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 דרכי ההגעה להסדרים וסוג ההסדרים 4.2.3

סיפורי  42בטיפול בחובות מתוך  בעזרתםשפעלו  ותלגבי דרכי העבודה השונ הנתוניםמוצגים בחלק זה 

הפנייה לנושים ומי ביצע את הפנייה, גובה החובות, אופן ביצוע  :כפי שעלו מהראיונות והשאלונים, הצלחה

 סוג הנושים וכמות הנושים.

₪  300עליהם דיווחו העובדים בראיונות ובשאלונים היו בגובה של שהחובות  –משיבים(  28) גובה החובות

רשות האכיפה דוח ממוצע לחייב באינו רחוק מהנתון הנתון זה  .₪ 30,560הממוצע הוא , ₪ 130,000עד 

 (.'נספח בבאת נתוני רשות האכיפה והגבייה  ורא)₪  38,592שהוא והגבייה 

 עירצדין,  כיעור שני)פונים  פנייה טלפונית בלבד נעשתה על ידי שלושה – משיבים( 26) ביצוע הפנייה אופן

רכי עו שניטלפון )במכתב וב פנו שלושה, (רכי דיןעו שישה, בדים סוציאלייםעו )שמונהמכתב ב פנו 14, (אחד

נתונים אלה  .(בד סוציאליועו חמישה צעירים, אחד פגישה )עורך דיןב פנו שישה, (בד סוציאלי אחדעוו דין

 .3, 2 מוצגים בטבלאות

 

 : אופן ביצוע הפנייה2טבלה 

 אחוז כמות אופן ביצוע הפנייה 

 12% 3 טלפוני בלבד

 54% 14 דמכתב בלב

 12% 3 מכתב וטלפון

 23% 6 פגישה

 
 

 מי ביצע את הפנייה: 3טבלה 

 אחוז כמות  מי ביצע את הפנייה

 42% 11 עורך דין

 54% 14 עובד סוציאלי

 4% 1 הצעיר

 
ובמקרים רבים היו מספר  עליהם דיווחו העובדים היו מגווניםש הנושים(: משיבים 40) וכמותםהנושים סוג 

היו  מקריםהרוב בשראוי לציין . 4בטבלה שמוצג כפי , משיבים 40סוגי תגובות מתוך  51יש  לכן .נושים

 12 :נושה אחד(, 70%) 28: צעיר החייב למספר נושים (:דיווחים 40 סך הכול) מספר נושים ולא רק אחד

(30%). 

 .(משיבים 40) נושים
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 סוג הנושים וכמותם: 4ה טבל

 אחוזים כמות  נושה 

 33% 17 בנקים וחברות אשראי

 16% 8 אנשים פרטיים )צ'קים שחזרו ברוב המקרים(

 14% 7 חברות סלולר  

 14% 7 , מטרונית, סיטי פס(6דוחות )לדוגמה: משטרה, עיריות, כביש 

אלא רק שהחוב הגיע להוצאה  הוצאה לפועל )אין פירוט לגבי הנושה 
 לפועל וההתנהלות הייתה מולם(

4 8% 

 8% 4 ביטוח לאומי 

 4% 2 שוק אפור 

 4% 2 מכללות 

 תשובות. 51 סך הכול – הערה: במקרה של מספר ארגונים, כל ארגון מצוין בנפרד

 תנואליהם. מסקנ להגיע שניתן הסדרים של סוגים כמה מצאנו זו על שאלהסוג ההסדר: מניתוח התשובות 

, בנושה, ההצעיר של החיים רבים: בנסיבות בגורמים ותלוי שונה הוא חוב של מקרה שכל יאההעיקרית 

משמעית בין הגורמים והתוצאות ולכן קשה -. לא מצאנו התאמה חדהבגובה החוב ובדרכי הסנגור על הצעיר

 להגיד באילו מקרים יגיעו להסדר כזה או אחר.

 :ההסדרים שעלו במיפויסוגי 

 .צמצום של ריביות וקנסותאו  ביטול –

 .פריסת החוב לתשלומים נוחים יותר –

הצעירות הצליחו בהן היו דוגמאות לדרכים ש. מחיקת חלק מהחוב במקרה של תשלום ראשוני גדול –

בעזרתה תהליך הבירור ותוך כדי  הכנית חיסכון של צעירומצאו ת: למשל, להשיג תשלום ראשוני גדול

של  התחלה טובהה צעירהחזר גבוה מביטוח לאומי שאפשר ל ;כיסו חלק משמעותי מהחוב והשאר נמחק

  .הנוספים₪ אלף  50-המהקהילה שבעזרתם הצליחו לבטל את  ₪אלף  20גיוס  ;תהליךה

בהם גורם משפטי זיהה אפשרות לביטול חלק שהיו מקרים : ביטול חלק מהחובות בעזרת טענות הגנה –

חוסר מעש בתיק  ;18גיל  לפניבלי אישור הורים  בתשלומים אם הייתה מכירה :למשל)מהחובות 

 (.לפועל ועודההוצאה 

 המיועד תיקים איחוד האחד: תיקים איחוד של סוגים שני יש לפועל ההוצאה בחוק: הוצאה לפועל –

לשלם  כהצרי תהחייבבהסדר זה . ההוצאה לפועל לחוק 3'ז בפרק ומוסדר כלכלית יכולת ותבעל ותלחייב

לשלם סכומים לפי החלטת הרשם  הבמעמד הגשת הבקשה ולאחר מכן יהיה עלי המסך כל חובותי 3%

 ,שנים ארבע או שלוש תוך החוב אתעל מנת לסיים )בהתאם לתקופות המותרות בחוק ההוצאה לפועל 

למי  ניתןולחוק ההוצאה לפועל  1בפרק ז׳ מוסדרהמנגנון השני של איחוד תיקים (. תלוי בגובה החוב

שלוש  שלבתוך התקופה  היכולת לשלם את חובותי הכלומר שאין ל .באמצעים תמוגבל תכחייב השהוגדר

 ונקבע יותחלק הגבלות ההיו מוטלות עלי ,באמצעים תמוגבל תכחייב בעבר המי שהוכרז. שנים ארבע או

נמשכו ו נמוכיםהיו בסכומים  תשלומיםמשמעות הדבר היא שה. היכולת את שתואם תשלומים צו הל

עם . לא נגמרו ולכן החובות על הריביות את בקושי כיסו התשלומיםש הייתה הבעיה. רבות שנים לאורך

 צעירות רבות שמשלמותבפועל ישנן . באופן סביר ולהתנהל להמשיך ותלחייב פשרא   הסדר מסוג זה זאת
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יאלצו לפנות  שלהן יפוזר והן תיק האיחוד, יעמדו בתשלומיםלא  הן לפי חייב מוגבל באמצעים ואם עדיין

כמו לפנות לאפשרויות אחרות  יהיה עליהן, של חדלות פירעון יתאימו להליךהן לא אם  .לחדלות פירעון

 .ועוד ירעוןפות בקשה מיוחדת לחדל, צו תשלומים

 (.רעוןיתהליך חדלות פ נקרא יוםכ)פשיטת רגל  :הוצאה לפועלהפטר ב –

ואין  דומהלסמים וכ ותמכור, קצה החיים ברחובב ותדוגמאות של צעיריש : מחיקת החוב לאלתר –

במצב כזה העובד המטפל תיווך לנושה . חוב בשנים הקרובות יוכלו להחזירשבו אפשרות שהם יגיעו למצב 

חזיר את החוב ת ההצעירשאין שום אפשרות שוהסביר ( טלפון או פגישה, מכתב) השל הצעיר האת מצב

חשוב להבין מה המשמעות של מחיקת חובות מבחינת הסימון ) נמחק וכך החוב ,הכנסה הכיוון שאין ל

 (. חוק נתוני אשראיב

 הגורמים להצלחה 4.2.4

מה היה וב ,להצלחה שתרמו המאפייני הצעירשנגעו בהתשובות לשאלות  חילקנו לקטגוריות את כלבחלק זה 

של  ועל פי גורמים סביבתיים ומאפייני החלוקה נעשתה .הצלחה לעומת סיפורים אחריםהמיוחד בסיפור 

נו: תשאל את הבהירלכדי של העובדים  מהשאלונים ומהראיונות גם ציטוטים רבים שילבנו כאןהצעיר. 

. בלבד ותהצעיר ם עםהשאלות הופנו לעובדיכל  ?צעירותבתהליך של הסדרת חובות עם  כיצד ניתן להצליח

 .ותבמיפוי זה לא ערכנו שאלונים לצעיר

 .ותיכולות של הצעירהוא ה מרכזי שחזר בכל הראיונות והשאלונים נושא :הצעירות של אישיים מאפיינים

כי העידו  רבים עובדיםוכוחות.  מוטיבציה, יציבות :שלושה מאפיינים מרכזיים הופיעו בראיונות ובשאלונים

 ותיכול ותמוטיבציה גבוהה שעובד ותבעל ותצעיר. משמעותי מההצלחה בהסדר החוב גורםמרכיב זה היה 

 :העובדים לציטוטי דוגמאות. ןלהצליח להתמיד בתהליך הארוך והמורכב הזה ולהחזיר את כל חובותיה

והצליחה להתמיד  ,"היא עבדה מאוד קשה, חזרה לגור בבית, שילמה סכומים גבוהים כל חודש

 בזה קרוב לשנה."

 "."עקביות של הצעיר, הרצון לצאת מהחובות

  "."לצעירה יש המון כוחות

. מסוגים שונים ארגונים ראיינו המיפוי תוך כדי הכנת :אורך תהליך ההגעה להסדר וסגירת החובותליווי ל

בכל סוגי . מענה ייעודי לנושא חובות ועוד, עורך דין, כל ארגון נותן מענה במודל שונה בעזרת עובד סוציאלי

 הה את הצעירלוומשכאשר יש בתהליך גורם  התהליך מצליח – הליווי כגורם משמעותי נושאעלה  המודלים

 . לאורך זמן

  נחלק לשניים:הליווי הצמוד 

ניהול התיק וליווי בתחומי חיים  ,, שיח מבוסס זכויות )לצעירה יש זכויות גם כשהיא בחובות(ליווי רגשי .א

על חוסר מוטיבציה אצל גם להתגבר  אפשר מתאיםבעזרת ליווי  .(דומהאחרים )משימה, שיקום וכ

 למצוא את הכוחות שלהם. ןולעזור לההצעירות 

לפועל, הגעה  מסמכים, כתיבת דוחות במקרה של הוצאהבהמצאה ומילוי צמוד  טכני: ליוויו ליווי פיזי ב.

 .מהודוכ לפגישות

 ? ההצלח של במקרה החוב הסדרת בתהליך לכם עזר מה: לשאלה תשובות

 " .בקשר, הנגשת הנושא, סיוע משפטי בהמשך"ליווי, תיווך, התמדה 

עדר שפיטה מוחלטת. הבנה כי ניתן להמיר חוב להתחייבות ואז י"מה שעוזר בתהליך הינו ה

 ".מוסרים חסמים של עיקולים בבנק. גיוס הצעירה לתחושת שליטה ומסוגלות
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 : דוגמה לחשיבות של ליווי רגשי ושיח מבוסס זכויות בתהליך

ר. הן שקופות גם מול המדינה. אהצעירות שלנו הופכות לשקופות ויורדות מתחת לרד"רוב 

ר כי יש לי חוב זה שורש אקחי את הזכויות שלך ואז נתחיל לשלם חובות. הירידה מתחת לרדית

כל רע ברבדים העמוקים, כי הן גם שקופות כלפי עצמן. זה נכנס לרבדים עמוקים של אישיות 

בנות האלו. הולכים איתם בשביל הביטחון. לתת להן את הקול. מנסה שקופה. זה מאוד קשה ל

שירותים לפנות לצעירים ולא לעובדת הכשזה מול פקידה להפנות את הפקידים ונותני 

סוציאלית. שידברו איתן ושלא יהיו שקופות גם בעיני עצמן. אם אני לא אטפל בחוב אולי הוא 

גם זכויות. זה מוציא אותן ומחזק אותן בעיני  עלם. וההבנה שלמרות שיש לך חובות יש לךיי

עצמן. מותר להגיד גם לבן זוג ולמשפחה, בונים עמוד שדרה. מה שיוצא מהתהליך הזה יש ערך 

 )עובדת סוציאלית עם צעירות במצבי סיכון( מוסף שהוא מעבר לזה." 

 : ויותודוגמה לחשיבות של ליווי הוליסטי שרואה את הצעירה מכמה ז

עם חובות להלוואות של כמה בנקים. גייסו מהצעירה מוטיבציה, היא רצתה  21 "צעירה בת

ללמוד ואמרנו לה שעד שהיא מקטינה את החובות אי אפשר לממן לה את הלימודים. אחר כך 

פנו יחד איתה )צעירה מאוד חזקה ויוזמת(. אחרי שהיא פנתה הם צרפו מכתב עם חוות דעת 

היות ערבים לצעירה. התמריצים שנתנו לה היו באופן שהם גם נותנים את עצמם ככתובת ל

עקיף, למשל מימון טיפול רגשי, למשל עזרו לה לקנות מכונת תפירה כדי להגדיל את ההכנסות 

שלה. תמכו בה בכל מיני חלקים שיאפשרו לה להקטין את החוב. היא הצליחה להקטין את 

ריביות והגיעו לפריסה. זה היה מול בשלוש שנים בערך. ויתרו מעט מאוד על ₪ ף אל 60-החוב ב

 כל בנק בנפרד, פריסת חובות. מול כל נושה בנפרד"

"מה שבעיקר עזר זה המענה של החצר, זה שראינו אותה כמה פעמים בשבוע ונתנו ליווי שוטף 

ואספנו יחד את הקבלות כל הזמן. לשים לב לכתוב את הדוח בזמנים המתאימים ולא למשל 

הליווי פה הוא כל הזמן ואפשר לתכנן מראש יותר בקלות. ליווי מקיף של יומיים אחרי הלידה. 

 החצר. ולא רק פעם בחודשיים."

גורם  – הצלחהמשמעותי לשהוא  עלה נושא נוסףהשאלונים ממהראיונות ו :בתהליך בעל ידע גורם מסנגר

 שמתמצאעורך דין או מתנדב מלווה , יכול להיות עובד סוציאלי בעל ידע גורם. הליווי בעל ידע בתהליך

 :תפקידיםלגורם המסנגר בעל הידע יש מספר  .גביית חובות והסדרים ומכיר את השיח הכלכליבתחום 

 .תהליך הסדר החובותב הגורם המסנגר הידע של הסתמכות על תוך הפעולה יחד עם הצעירבחירת דרך  –

 יכול להיות חוות דעת טיפולית או משפטית אך עם חתימה של גוף מוסמך.  –כתיבת מכתב  –

 הגעה לפגישות )אופציה, בהתאם למקרה ולגורמים מלווים אחרים(.  –

 .טענות הגנה במקרים מסוימים

 : לחשיבות הידע בתהליך הדוגמ

ביטוח לאומי כי למדתי את היום מאוד פשוט לי בטיפול בחובות מול  –"יש עקומת למידה 

 ".המערכת, אך כל מערכת כמעט דורשת למידה בפני עצמה

 :לחשיבות גורם משפטי בתהליך הדוגמ

למספר נושים, הגיעו דרך רשות האכיפה והגבייה למשרד עורכי דין  ₪ 100,000ובות של ח"

 " .חיצוני אשר נותן שירות לחייבים נזקקים

הם עשו ... היו לא מוצדקים. למשל חוב לחברת סלולר יו חלק מהחובות שברמה המשפטית "ה

אסור למכור לקטינים טלפון בתשלומים בלי ...  עסקה עם קטינה בלי הסכמה של ההורים
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...  ואם זה קרה אז אפשר לעשות מהלך משפטי ולמחוק את זה .הסכמה של ההורים למשל

קים 'תנו לה יותר מדי צטענו שהם נוחברת הסלולר פשוט ביטלה את זה. היה לה חוב לבנק 

 ." במשא ומתן עם הבנק הם הורידו חלק מהחוב...  כשהייתה קטינה

זה שחלק מהחברות עשו טעויות ועל פי החוק אסור  –"מה שהיה מיוחד זה המקרה המשפטי 

 ועל סמך זה ניתן היה לבוא אליהם בטענות, זה חריג ולא קורה לעתים קרובות."

 עם חובות של ארגוני הסיועמודלים לעבודה  4.2.5

בחובות על פי מודלים של עבודה שראינו בארגונים  ותאת סוגי המענים הניתנים לצעיר ניתחנובחלק זה 

 השונים בראיונות ובשאלונים.

, שירות לאומי כמו, כנית מסוימתות במסגרת פועליםש סיכון מצביב צעירות עם עובדים יש – משימתי ליווי

לרוב בין שנה )ליווי מוגבל בזמן ה, ארגונים שנותנים ליווי סביב משימה. הכנה ללימודים ועוד, דירות מעבר

 ותהצלחה במשימה ונושא החובות מטופל לשם הישארות הצעירב מתמקדמסוג זה ליווי  .(לשלוש שנים

גורם חיצוני לעיתים נעזרים בהצמוד במשימה והטיפול בחובות ניתן על ידי המלווה . כנית הייחודיתובת

 (.הסיוע המשפטי, קליניקות משפטיות, מרכזי זכויות)כלשהו 

במסגרת הראיונות והשאלונים הגענו גם לארגונים שנותנים ליווי ייעודי  – ליווי משפטי ייעודי לנושא חובות

. םע המשפטי של משרד המשפטיוהסיו( נסגרה)עמותת ידיד , למשל קליניקות משפטיות. לנושא של חובות

שלרוב מלווה את הצעיר באופן צמוד  ,מארגון אחר (case manager" )ר'קייס מנג"נו במודל ליווי כזה יש

 .מודל עבודה זה הוא בעצם מודל משלים לליווי המשימתי. והם מגיעים יחד לעזרה משפטית

 בחובות ותלצעיר 'דרור'אחד הגורמים שפגשנו היה פרויקט . משפטיו רגשיליווי  – לנושא חובות מענה ייעודי

. רגשי והכשרה להתנהלות כלכלית נכונה, פרויקט ייעודי שנותן ליווי משפטי .'פעמונים' ארגוןעם בשיתוף 

או עם ליווי משימתי עם מלווה  צעירותלמשל )בקשר טיפולי משמעותי  ותבחובות נמצא ותבפרויקט זה צעיר

במשך הצעירות במסגרת הפרויקט מלווים את  .מקום מגורים קבוע ותובעל( כנית יתדומשמעותי דרך ת

 :סוגיית החובותלמקיף וכולל מענה  ןלהנים חודשים ונות ארבעה

 ליווי אישי פרטני  –

 סדנאות של ליווי כלכלי  –

 ןלה יםובודקים אם מגיעעברו  ותהצעירלמשל עוברים על כל מקומות העבודה ש) מיצוי זכויות אקטיבי –

 (.סכומים נוספים

סך )התקופה במשך פעמיים  ₪ 600 של (תמריץ)גם סיוע כספי  תביעדים מקבל תמי שעומד: תמריץ כספי –

 . על העבודה הקשה מעין פרס ,(₪ 1,200הכול 

 .הכוונה תעסוקתית ומציאת עבודה במידת הצורך –

 ייעוץ משפטי  –

 )בעקבות כלל המענים האחרים(.  הסדרת החובותלכנית אישית ובניית ת –

את  סיימו ותצעיר 22 לוסך הכוב ותצעיר 7-6בכל מחזור  .מחזורים ארבעה עד יום הראיון הסתיימו

בתום ארבעה משמעותו ש, סיום התהליך .80%-כ ועומדים על סיום הם גבוהיםהכרגע אחוזי . התהליך

 .למעשה החוב הוסדרחזיר אותם ות אימתי ואיך ה הידוע ל ,מסוים תשלומיםיש עוד מספר  הצעירלחודשים 

, יש שוני בין הארגונים הנכללים בקטגוריה זו. נותנים מענה הוליסטי לאורך זמןשארגונים : הוליסטי מענה

והמענה אינו  ותאולם מבחינת מודל העבודה הם יודעים לתת מענה הוליסטי בשלל תחומי החיים של הצעיר

גם לגבי  יש ארגונים המגלים גמישות)מותנה בזמן מוגבל של סיום משימה ספציפית אלא רק בגיל הצעיר 
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: בכל המישוריםידע רב בתחום החובות וידעו לתת מענה בעלי לרוב הם ארגונים העובדים במודל כזה (. הגיל

לפגישות ליווי פיזי , לטה על דרך הפעולהידע בתהליך והח(, פנימי או חיצוני)ייעוץ משפטי , ליווי רגשי

 .דומהוכ להבאת מסמכיםו

 

 ת המלצו .5

  מודל העבודה המומלץ 5.1

סוג  –מתוך ניתוח כל המידע שעלה במיפוי  על ידינו. הגענו למודל זהמודל העבודה המומלץ  מפורטבחלק זה 

שהארגונים  כךהמודל שאנחנו מציעות מתבסס על . ההסדרים, האתגרים בתהליך והמענים הקיימים

את  ישלבואך  ,העבודה שלהם בדרךימשיכו הקיימים כיום )משימתיים והוליסטיים(  ותעם צעירעובדים ה

כלכלי, עבודה עם חובות ומיצוי השיח ההעובדים יעברו הכשרות בנושא  .תהליך הליוויבהשיח הכלכלי 

 case-הוא הגורם המלווה העיקרי וה ותעם צעירעובד הש מניחים מראשבמודל זה זכויות אקטיבי. 

manager גם , עזור לצעירות במצב של חובותכל הכלים כדי ל עומדים לרשותועם זאת לא תמיד . של התיק

 המוצעהמודל . הכוונה נוספתברך וציש מורכבים יותר ותים החובות ילע .אם עבר הכשרה ויש לו ידע בסיסי

בנוסף למקצוע  הכוונה מים השונים לתתגוריכולת של הה – הבמתן כלים נוספים לעובד ולצעירמתמקד 

 .2, כפי שמוצג בתרשים ההעובד המלווה את הצעירהמוגדר והידוע של 

 : מודל העבודה המומלץ2תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מומחה  דוגמה:ל .מחוץ לארגוןאו  בתוך הארגון ושל עובדים( ות)יקבל פניות של צעיר גורם בעל ידע –

ידע לתת  שהוא , אך חשובבנושא בתוך הארגון יכול להיות עורך דין או עובד סוציאלי או בעל מקצוע אחר

 יםלמי חייב יםאיך יודע ;למי לפנות ;איך לעשות מיפוי חובות נוספת ויוכל לענות על שאלות כמוהכוונה 

 .איך לכתוב מכתב ;מתי לפנות לגורם משפטי ומתי לא ;וכמה

סיוע המשפטי במשרד המשפטים, יות ההיכול ל בו אפשר להיעזרשגורם משפטי : זרה משפטיתע –

 , עורך דין בתוך הארגון שנותן מענה גם למקרים כאלו.משפטיות קליניקות

 עם חובות  ה/צעיר

 גורם בעל ידע

 ייעוץ משפטי
 (במידת הצורך)

 ליווי פיזי
 (במידת הצורך)

 ליווי הוליסטי
 ,כלכלי שיח, רגשי)

 ,מיצוי זכויות אקטיבי
 (ליווי משימתי
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לעזור  – מוטיבציה וכוחות לעשותם, ידע ותחסר ותצעירהש ותטכניבפעולות עזרה פיזית : ליווי פיזי –

העובדים על ידי . ליווי כזה יכול להינתן על ידי מתנדבים, מהודבהבאת מסמכים, הגעה לפגישות וכ

, על ידי היש להם זמן, על ידי בן משפחה או אדם משמעותי אחר בחיים של הצעיראם המלווים עצמם 

 סטודנטים לעבודה סוציאלית או משפטים במסגרת הכשרה מסוימת.

 בחובות ותעובדים עם צעירלהמלצות  5.2

 נמצאמחקר ב :בחובות ותועבודה עם צעיר , מיצוי זכויות אקטיביכלכליהשיח ההכשרה לעובדים בנושא 

 שירות לאומי, – מענה בתחומים שונים ות. ארגונים רבים נותנים לצעירים אלהידע בנושא חסר שלארגונים

עובדים עצמם ה זאת עקב חששם של .הקשר עם הצעירבשיח כלכלי לשלב בלי  –ועוד דירות מעבר, גג חירום 

ולעתים  ,הדדיתרתיעה  יש, חובות עולההשגם אם נושא כך נוצר מצב  .לתהליך בירוקרטי ומסובך להיכנס

המוצע הכשרה מהסוג  .רלוונטית לקשר עם העובדלא יסתירו את בעיית החובות כי יחשבו שהיא  ותהצעיר

 .ותעם הצעירהכלכלי נגיש גם את השיח שי ידע חדש לוויםתעניק לעובדים המ כאן

 ההכשרה לעובדים תהיה בנויה משלושה חלקים: 

לדעת על התנהלות  ותמה חשוב לצעיר ;איך להכניס אותו לקשר ;מה החשיבות שלו – שיח כלכלי בקשרא.  

 כלכלית. 

חשוב כי דרכו אפשר ללמוד על חובות מיצוי זכויות אקטיבי הוא  :מיצוי זכויות אקטיביהכשרה בנושא ב.  

אם  ותלמשל לבדוק עם הצעיראו על זכויות המניבות הכנסות נוספות שהצעיר לא יודע שיש לו.  ,קיימים

 ביטוח לאומי ועוד. ב ןאת זכויותיה ותממצ ןבמקומות העבודה, אם ה ןאת הזכויות שלה ותמקבל ןה

שלעובדים יש יכולת להגיע להסדרי חוב  נוכחנו בתקופת המיפוי :טיפול בחובותהכשרה ייעודית לנושא ה  ג.

עזר בעורך דין. כאשר עובד מכיר את אופן העבודה, יודע לכתוב מכתב או ימול גורמים מסוימים בלי לה

צמצום של הקנסות/הריביות/הקרן או  , אפשר להגיע לביטולהבשיחת טלפון את מצב הצעירלהסביר 

כדי להכירו השיח המשפטי הבסיסי  לימוד –ול גם מתן בסיס משפטי הכשרה זו תכל בהתאם למצב.

המלצות פעולה ספציפיות לפי סוג  נתנו גםייבהמשך מסמך זה ) צמצם הרתיעה ממנו בקרב העובדים.ול

 . (על אופן העבודה הנכון במקרים אלומעמיקה יותר הכשרה  גם לארגונים לקבל מומלץ . עם זאתהמקרה

 הליווי בתהליך השיח הכלכלי שילוב 

. ותכי יש מחסור בידע של העובדים על המצב הכלכלי של הצעירהתברר תהליך המיפוי במהראיונות שנערכו 

, משימתיאו  גם אם המוקד שלו הוא רגשי ,תהליך הליוויבאת השיח הכלכלי  שלבל המלצתנו היאלכן 

לא יחזרו  ןבהמשך ההשיח הכלכלי חשוב כדי ש .אלינו עם חובות ותשמגיע ותבמיוחד במקרים של צעיר

זאת שיח על התנהלות כלכלית נכונה.  ןאית רוךכדאי לע ,למדו מהתהליךשהן לאותו המצב. גם אם נראה 

לחשוב כמה הם יכולים להחזיר כל  ותצריכ ןהכי תהליך סגירת החובות ללימוד ועוד, אפשר "לנצל" את 

 תקופה הזאת.חודש ולהתנהל נכון ב

אלא גם לדעת איך ואיזה , על העובדים לא רק להכיר את הנושא ,על מנת להכניס את השיח הכלכלי לקשר

מספר שאלות בסיסיות  להלן. אותם מלוויםש ותשאלות לשאול כדי ללמוד על המצב הכלכלי של הצעיר

להבין את המצב הכלכלי של השאלות נועדו  .תהליך הליווי במשךהצעירות שיחות עם ב לשלב אפשרש

 12.נכסים וחובות, הוצאות, הכנסות: בארבעה מדדים ההצעיר

 
 'למרחב' ועמותת 'פעמונים' ארגון באדיבות השאלות 12
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  ?(ומהי)תמיכה כלכלית נוספת  לך האם יש ?הכנסות מקצבאותלך ם יש אה ?תעובד את האם: הכנסות .א

הלוואה  ביקשתהאם ? על מה ההוצאות שלך? בחודש הכמה כסף את מוציא תהאם את יודע: וצאותה .ב

 ?מוצר בתשלומים קניתהאם  ?האם הוחזר ?כמה ?מתי ?אשראי/בנק/מהמשפחה

נכסים האם יש לך ? כמה כרטיסי אשראי יש לך? אחדחשבון יותר מ? חשבון בנק לך האם יש: נכסים .ג

 (? עסק, בית, רכב)נוספים 

 ?ולא טיפלת בוהאם קרה שקיבלת מכתב המתריע על חוב ? האם יש לך חובות :חובות .ד

 . 5.3בסעיף לפי הפירוט יש חובות, המשיכו לפעול  אם

ולהתייעץ  המלווה עם העובדלדבר שאפשר דע תא יה, בהתחלה לענות על השאלותרצה תלא  הצעירגם אם ה

תהליך . ם לעזרההיוכלו לפנות אלי ןה ,בעייתייקלעו לחובות או למצב כלכלי הן ואם , נושאים אלהגם על 

חשוב להבהיר את זה גם . במהירות בהם עדיף לטפלזמן הטיפול בחובות הוא קריטי וש מלמד המיפוי

 חשוב .עזרהל ותזקוק ןבו השלמצב  ותנקלע ןכאשר ה ןעבורמקור ידע ומענה  זמנית להיות-ובו ותלצעיר

 באמצעות ידע פערי עם התמודדותל כליםלהן  להעניקחשוב  כןו ,המלווה הגורם פונה למי ידעו שהצעירות

 .(modeling) דיגום

 צעירותלסדנאות לחינוך כלכלי 

השנים. במשך נחשפנו אליו  ,עובדות עם צעירותה ,חנוואנ ,ראיונותברבות פעמים עלה  רותנושא החינוך לצעי

ל יהגדלהוצאות ו לצמצם ותלא יודע ןה. ןאלינו בלי לדעת להתנהל נכון עם כספ ותמגיע ותרב ותצעיר

לא  ןה ;את המונחים הבסיסיים כמו ריבית, הלוואה, קרן וקנסות ותמכירלא  ;סיסיכספי בניהול  – הכנסות

או את רשימת ההוצאות דרך האפליקציות של חברות האשראי  ןאיך לבדוק את מצב החשבון שלה ותיודע

 את הדברים הללו. ןחשוב שנלמד אות – והבנק

סדנאות כאלה זמינות . על מושגים בנושא הכלכליבאמצעותן סדנאות וללמוד  האינטרנטמ ניתן להוריד

להזמין  כמו כן אפשר. לדעת עתושל ( מבית כאל כרטיסי אשראי) לדעת כאל, פעמוניםבאתרי האינטרנט של 

השיח הכלכלי ב ולישל. סדנה אחת אינה מספיקהש דעתעם זאת חשוב ל. סדנאות בתשלום או ללא תשלום

 מבחינה כאן דור שמתנהל נכון לחנךא נוכל ובלעדיו ל ,יש חשיבות מן המעלה הראשונה הליוויבתהליך 

השיח  את ותלהציג בפני הצעיר מומלץ בסדנאות .הפיתויים הרבים ותרבות הצריכה בישראלנוכח כלכלית 

ל "לחו כדי לנסועקחו הלוואות יעל כך שיש בעלי הון שיש להם אינטרס שאנשים י ןולשוחח איתהביקורתי 

ביקורתית ולא רק ית ושלנו להתבונן על הנושא גם מזו ותלחנך את הצעיר מטרתנו היא .מכוניות לקנות או

 .ללמוד על טבלאות של הכנסות והוצאות

  13ולצוות העובדים ותצעירל ארגונים המציעים סדנאות

 עת לדעת –

 פעמונים  –

 הנשית  החצר –

 ארגון למרחב –
 .אלהנהל יש מרכזים להעברת סדנאות בנושאים במרכז הבינתחומי ובמכללה למ   –קליניקות משפטיות  –
 ארגונים מסחריים המציעים סדנאות מסוג זה, כמו בנק הפועלים ובנק דיסקונט. –

 
משום המלצה רשימת ארגונים זו היא חלקית ומכילה ארגונים שהתראיינו למיפוי ומציעים סדנאות מסוג זה. אין ברשימה זו  13

 על סדנה זו או אחרת ואין לנו ידע לגבי איכות הסדנאות או גובה התשלום.

https://www.paamonim.org/he/category/pass-on/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%94/
https://www.cal-online.co.il/ecredit/articles/terms/
https://www.etladaat.org/quiz
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 חוב  ת/בעל ה/מדריך כיצד לפעול במצב של צעיר –המלצות לעבודה  5.3

 בירור א.

 איסוף המסמכים ב.

 החלטה על דרך פעולה  ג.

וחשוב לדעת שזה מטרתם לתת כלים מקיפים לעבודה  .ההמלצה שלנו לפעולההם  המפורטים כאן שלביםה

 .פתרון מהירל לצפותאין  .תהליך מתמשך

 ה/בירור מול הצעיר :1שלב 

 ?מה גובה החוב –

 ?החוב מתי נוצר –

 ? הזוכה/מי הנושה ?תחייב ההצעירלמי  –

 אתהאם ז :לדוגמה .(בעזרת ייעוץ משפטי אם יש עילה לביטול החובלבחון )חשוב כדי  ?איך החוב נוצר –

האם היה חוסר מעש  ?נהקטיה תהי הכשהצעיר החוב נוצר האם ?ההונאה או מרמה תוך ניצול הצעיר

 בתיק ההוצאה לפועל? לא הומצאה אזהרה כדין?

 ?מהכבר שיל האיזה חלק מהחוב הצעיר ?מה גובה הקרן ומה גובה הריביות והקנסות ?ממה מורכב החוב –

הסדר מול הנושה, הליך משפטי )חברת גבייה(, הוצאה לפועל )האם הוטלו  – באיזה שלב החוב נמצא –

 ?ממי המכתבים הגיעו :הקיבלהצעירה הליכים של עיקולים? הגבלות? כאן חשוב לשאול על מכתבים ש

 ?האם היו בהם אזהרות על עיקולים או הגבלות

 הבו, או שלקח המכתב ולא טיפל הקיבלהיא בהם שאם היו עוד מקרים ה? נוספים תהאם יש חובו –

  .(ומקרובים ומכרים )כולל הלוואות מהשוק האפור ?הלא החזירוהלוואה 

 להחזיר את החוב בעתיד: הכדי להבין מה תהיה היכולת של הבירור המצב הכלכלי של הצעיר

  .(עודות ביטוח לאומי, משכורת, עסק עצמאי ו)כולל קצבאכיום  המה ההכנסה של –

 (. דומהוכ ההורה שנפטר, קרן שההורים פתחו על שממ, ירושה שמהיש נכסים? )רכב על  הלצעירהאם  –

שכר  מתמשל? כסף להורים נותנת ?עם המשפחה הגר ?האת עצמ תמכלכלא יה)האם  ?המה ההוצאות של –

 (.יוצא בזהדירה וכ

 איסוף המסמכים  – 2שלב 

 אבל לא ,חובותעל קיומם של  תיודע ההצעיראם . מתאימיםלאחר הבירור יש להתחיל לאסוף מסמכים 

של משרד בסיוע המשפטי  במספר דרכים: זאתהחוב, ניתן לברר של סטטוס מה האו  םגובהמה  תיודע

לגשת  שי ,לפועל חוב הגיע להוצאהה אם .רשימת חובותלקבל שבאמצעותה אפשר יש מערכת המשפטים 

הצעירה אם . על הצעיר להגיע עם תעודת זהות כדי לקבל את רשימת החובות. לשם ולבקש את הרשימה

אם יש . צילום תעודת הזהות של הצעירה ותעודת זהות שלו, 14חופוי כיעליו להגיע עם י ,בן משפחה תשולח

. אפשר לקבל פרטים גם במרכז המידע הטלפוני או באתר האינטרנט ,בהוצאה לפועל יםמספר תיק

 כשמגיעים ללשכת ההוצאה לפועל 

 
 הוצאה לפועל –טופס ייפוי כוח בן משפחה קישור ל 14

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-2/he/Forms_power-of-attorney-family.pdf
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חובות נוספים או החלטות או על כדי להתעדכן בעתיד  15לאזור האישי באינטרנט המומלץ לבקש סיסמ

גם  יוכלהמלווה העובד הסוציאלי  האם יש סיסמ. גם במוקד המידע הטלפוני האפשר לבקש סיסמ. הליכים

 .בהמשך הוצאת מידע עדכניבלסייע  הוא

 לבדוק לגשת אפשר , למשלתחייב הוא שלו במוסד ישירותאפשר לבדוק  ,תחייב ההצעירלמי  ידוע אם

בדואר ישראל אפשר לבדוק אם יש חובות למדינה )דוחות תנועה או חובות  ;יש חוב אם הלאומי בביטוח

 .להתקשר ולשאול לגשת לסניף או אפשר אחר ארגון בכל ;שהגיעו להוצאה לפועל(

כדאי להשיג מסמכים נוספים (, וכדומהדפי פירוט החוב , מכתבים) השגת המסמכים המעידים על חובל נוסף

, בנק חשבון פירוט, ישנם אם נכסים על הוכחות, משכורת תלושי: הירהכלכלי של הצע ההמעידים על מצב

מים  ,חשמל תשלומיאסמכתאות על שכירות, ואם יש  אשראי, חשבונות, חוזה כרטיסי , תדפיסהחשבון מצב

 . ההצעיר של הכלכלי המצב על יםריסבמלנושים ו פוניםכש המסמכים הנוספים יעזרו בהמשך .ארנונהו

 על דרך פעולההחלטה  – 3שלב 

 שאלות חשובות: מספר  האת הצעירשואלים  חליטים על דרך פעולהמלפני ש

 ?האם את משתכרת בהתאם ליכולות שלךא. 

מה סך החובות שלך כולל חובות שלא נפתח בגינם תיק הוצאה לפועל )כולל חובות למשפחה, חוב בחנות, ב. 

 חוב בשוק אפור(?

כדי לקבל תשובה לשאלה זו צריך לפרוט יחד איתה את ? לשלם כל חודש עד לסגירת החוב הכמה את יכולג. 

 ההכנסות וההוצאות ואת הפער ביניהן.

מאיפה ? בבת אחתאו חלק ממנו להחזיר את החוב לגייס סכום גדול עכשיו כדי  יש ביכולתךהאם .  ד

או בן  חבר ה שבעל החוב הואבמקר(. אפורהשוק הואות אחרות ולא מולא מהל? )את הכסףמגייסים 

 .להם את החובחזיר תלא  ההצעירמה יקרה אם  מבררים, משפחה

ולפי זה  ,כל חוב שללהבין מה הסטטוס  אפשר ,לעמוד בו היכול ההסכום החודשי שהצעירלאחר שידוע מה 

. חשוב לזכור מפורטות בהמשך המסמך של חוב גסולכל דרכי פעולה אפשריות  .על דרך פעולה מחליטים

מלווי  של תפקידה. ותמתוך הבחירה של הצעירלקבל את ההחלטה  ורצויכל מקרה יש כמה דרכי פעולה לש

 את כל המידע על האפשרויות הקיימותלגשת יחד איתן לייעוץ משפטי ולסייע להן להבין הוא  ותצעירה

ההחלטה בקבלת  ןהלתמוך בו ,אפשרות בכל ההסדר בתקופת ןעליה שיחולו ההגבלות ועל המתאימות

מקרה של ריבוי ב :דוגמהל .שמתאימה לכוחות וליכולות שלהן יחד עם הגורם המלווה ןעבור ביותר נכונהה

כל חודש לכל ב אחד תשלוםלהגיע להסדרים נפרדים מול כל ארגון או לאחד תיקים ולשלם  אפשרתיקים 

ותפקידנו  רבים חדלות פירעון. ההחלטה על דרך הפעולה תלויה בגורמים שלהליך ב תוחלפאו  ,התיקים יחד

  .בנושא ןשלה הידע הרחבת כדילהחליט תוך  ותלצעירלעזור 

גיע ירוצה ש הלהבין אם הצעירו עליו לנסותבתהליך, תמיד  של הגורם המלווהבנוגע לרמת ההשתתפות 

. תהליך ליווי האת התהליך בעצמ הא כבר התחיליכי ה מנוממכתב  הלפגישה או שאולי מספיק ל האית

 ולא רק נוהל בירוקרטי. רותהחובות הוא חלק מהתהליך הטיפולי עם הצעי

זו הייתה הבחירה שלה. היא אמרה שהיא יכולה לשים סכום גבוה ואמרה שהיא יכולה "

בניגוד לאיחוד תיקים צריך ...  להתמיד. היא לא רצתה לעשות איחוד תיקים בהוצאה לפועל

 
 מערכת כלים שלוביםי באתר רשות האכיפה והגבייה נקרא האזור האיש 15

https://public.eca.gov.il/Main.aspx?ReturnUrl=%2f
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שנים. היא הייתה  4-3רק לשלם ויש חשבון בנק ואפשר לחיות אבל יש פחות תקווה כי זה לוקח 

רגילה לחיות בלי חשבון בנק וזה היה לה יותר נוח. יש אנשים שמעדיפים את המקום של 

הכי קטן  השליטה מול הוצאה לפועל ויש כאלו שרוצים לסיים משהו. אפילו להתחיל עם החוב

 .ולסיים אותו. כל אחד והאופי והבחירות שלו"

במקרה כזה כדאי שהגורם המלווה יוודא שההצעה של הצעירה אכן אפשרית ולא מוצעת מתוך אופטימיות 

חליפה שתפורה "מוגזמת שעלולה להוביל אותה למצבי סיכון קשים בהמשך. הפתרון לחובות צריך להיות 

 רה.המדויקות של כל צעי "למידותיה

 

 אופן הפעולה במצב של חובות צעירות וצעירות במצבי סיכון – 3פירוט שלב : 3תרשים 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ס"עו דוח לצרף רצוי תרשיםשב מהאפיקים אחד בכל

  .משרד עורכי דין שמטרתו לגבות כספים ולהגיע להסדרים – גבייה משרד

אלא של  ההצעיר שלשאינם חובות : החוב או ההלוואהכל טענה שיכולה לערער על עצם  – טענות הגנה

על  מהלא חת, את החוב או חלקו מהשיל, קורבן להונאה הנפל, נהה קטייתלחובות כשהי הנכנס, המשפחת

 .הסכם

, (מותנה במבחן הכנסות) של משרד המשפטיםניתן להשיג עזרה של עורך דין דרך הסיוע המשפטי  – עורך דין

( של לשכת עורכי "ופרו בונ", שכר מצווה )ובמכללות למשפטים באוניברסיטאות הקליניקות המשפטיות

 הדין וגופי סיוע נוספים.

יש לצעירה חוב

יש טענות  
*הגנה

להיעזר  
בעורך דין

חוב למספר  
נושים 

להכין מיפוי  
של החובות  

ולהבין באיזה  
שלב כל חוב  

נמצא

הרבה חובות קטנים  
שעוד לא הגיעו  
-להוצאה לפועל 

לנסות להגיע להסדר  
עם כל ארגון בנפרד  
ואם זה לא אפשרי  
ניתן ליזום פנייה  

להליך חדלות פירעון

ריבוי חובות גדולים או 
חובות שהגיעו  
-להוצאה לפועל 

להיעזר בעורך דין  
ולהחליט על המשך  
התהליך איתו ועם  

הצעיר

חוב לנושה 
אחד

בטיפול רשות  
האכיפה  
והגבייה  

הוצאה  )
(לפועל

להגיע ללשכה ולבדוק  
מה הסטטוס של  

אפשר לפנות  . החוב
בעזרתם לנושה  
ולשלוח מכתב או 

. לבקש פגישה

אם זה לא  
מצליח כדאי  
לקבל עזרה  

משפטית

בטיפול  
משרד גבייה

לפנות ולנסות  
.  להגיע להסדר

אם החוב גדול  
אפשר לנסות  
להיעזר בעורך  
דין של החייב  
.  ולא של הנושה
אם החוב ישן  

ניתן לקבל  
הפחתות  

משמעותיות  
.יותר

עדיין בטיפול  
הנושה 

לפנות לנושה  
ולנסות להגיע  

להסדר  
/מכתב/טלפון)

( פגישה
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אלף  50הוא מעל סכום המינימום לפתיחה בהליכי חדלות פירעון  ,חוק חדלות פירעון החדשלפי  – חוב גדול

ממוצע חוב ה)ה יש חובות קטנים יותר ןשלרוב ,צעירותם זאת אצל ע. (ניתן במקרים חריגים גם בפחות) ₪

 יהןשהכנסות על סמך ההבנה, ומכביד כחוב גדול₪  ףאל 20נתייחס לחוב של מעל  (,₪ף אל 30-במיפוי הגיע ל

 גב כלכלי. ןקטנות ואין לה

צריך להתייחס גם גיע להוצאה לפועל, ה: כאשר החוב כבר תהליך במצב של ריבוי חובות בהוצאה לפועל

כדי להחליט אם לנסות להגיע להסדר מול הנושה או לעמוד בו  היכול הלגובה התשלום החודשי שהצעיר

דרך הוצאה לפועל כי  עדיף, 3% שלסכום ראשוני  לשלםיכולת  ישאם לעשות זאת דרך הוצאה לפועל. 

 תבהוצאה לפועל בודקים מה היכולת הכלכלית של החייבש עודבהנושים לא בהכרח יסכימו להסדר כזה 

את  סהיה לפרואפשר חייב מוגבל באמצעים )בעבר אפשרות להכרזה כהחדש אין חוק הלפי יום כלהחזר. 

 לאורך מספר שנים(. מאוד החוב לתשלומים קטנים

למשל בשל אבטלה וחיפוש עבודה או עד שתוגש  ,אם מדובר באפשרות לתשלום סכום נמוך לתקופה זמנית

 .או לעיכוב הליכים מניתלהגיש בקשה לרשם לפריסה לסכום נמוך לתקופה זאפשר , רעוןיבקשה לחדלות פ

מבקשים ו המסביר לנושה את מצב הצעירההחלטתם לנסות ולכתוב מכתב  אם :דגשים לכתיבת המכתב

 לכתיבת מכתב מסוג זה:  נוישל החוב, אלו המלצות או הסדר מסוים תו,, מחיקשל החוב צמצום

 גוף המכתב

 מספר לקוח(./ניידטלפון בנק/)ומספר חשבון , מספר תעודת זהות השם מלא של הצעירהנדון:  –

 .(דומה)השהיית תשלום, פריסה מחדש, מחיקת ריביות וכ של מה מבקשים "שורה התחתונה"תקציר ה –

 .החוב נוצראיך  המתאר הסבר קצר –

 הפחות מתפקדיםעל החלקים כאן )לכתוב רקע סוציאלי , השכלה, מצב משפחתי –המצב היום  תיאור –

 .(סוציאליים התומכים בטענות שלנו-מסמכים רפואיים ופסיכו צרףול

 , נכסיםאו לא על ידי המשפחה כתנתמכל ההכנסות, האם באופן כללי:  הכלכלי של הצעירהמצב ציון ה –

 .)גם כאן לצרף מסמכים תומכים( דומהוכ הבבעלות

וכבר במכתב לבקש , ידוע לנו ההרכב ממכתבים של הבנק למשלפרט את הרכב החוב, אם ל –הרכב החוב  –

להבדיל  ,לצמצםאו  לבטל אפשרלמחוק ריביות וקנסות אם יש סכומים כאלו בחוב )ריביות וקנסות 

 .שיותר קשה להביא להפחתתה אך במקרים של חוב שמוגדר כחוב אבוד/ישן זה אפשרי החוב מקרן

בתהליך שיקומי כלשהו )צבא,  תנמצא ההצעיר . אםהמי אנחנו ומה הקשר שלנו לצעירלהסביר במכתב  –

 לציין את זה כאן כדי לגייס אותם לתהליך. חשוב ,שירות לאומי, לימודים, ליווי תעסוקתי(

 הסכום חייב להיות ריאלי ולא מופרז. .לשלם ומתי היכול הלהסדר: כמה הצעיר הצעה –

 .)קשר ישיר במיוחד במקרים של עבודה מהבית( ופרטי קשר המלווה כולל לוגו הארגון חתימה –

 שיש לצרף:  מסמכים –

 מסמכים המעידים על החובות

הם  ,(למשל הכנסה נמוכה)אם נטען שיש בעיה כלכלית  –מכים המעידים על המצב הכלכלי מס

, חובות במקומות אחרים, הלוואות, ש"עו חשבון צילום)הוכחה להוצאות , יבקשו הוכחה להכנסות

לא בהכרח צריך  .(הוצאות רפואיות, כרטיסי אשראי אחרים של פירוטדפי , צילום חוזה שכר דירה

 .נושה אך מומלץלצרף את זה לכל 

 .(ואיתבעיה רפ אם מסבירים שיש)מסמכים המעידים על המצב הרפואי 

  המדיניות ברמת פעולה מלצות לאופןה 5.4

ולעובדי צעירים בנושא של חובות ודרכי הפעולה.  ותיתן מענה לצעירי: מוקד שמוקד מיצוי זכויות לצעירים

 תן מענה מקיף הכולל: יהמוקד י
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יאסף בעתיד י)כפי שכתוב במסמך זה ומידע נוסף שאתר אינטרנט שיאגד את כל המידע בנושא  מקור מידע :

 בהתאם לצורך(.

ויוכל להתקשר לבקש הכוונה נוספת או  יאפשר לשלוח שאלות: וואטסאפ/דואר אלקטרונימוקד טלפוני/

איך לכתוב  ;מתי לפנות לגורם משפטי ומתי לא ;וכמה תלמי אני חייב תאיך אני יודע על שאלות כמו: ותענל

 .ועוד מכתב

ע במקרה לסיישיוכלו  ,קות משפטיות, אנשי קשר בסיוע המשפטייקלינ: מאגר של עורכי דין, עזרה משפטית

עורכי דין חדשים, אלא הנגשת המענים  שיהיו אלה לא בהכרח .הגנה משפטית כהבחובות שצרי השל צעיר

 הקיימים.

יכול להיות מרוכז מאגר כזה  .ליווי ותשצריכ ותמאגר של מתנדבים שיכולים לעזור לצעיר: יווי מתנדביםל

 .הרווחהמשרד של  במוקד מיצוי זכויותגם 

שיכירו את  ,מאגר של אנשי קשר האחראים על תחום החובות בארגוני הנושים השונים: מאגר אנשי קשר

וניתן יהיה לפנות , שיועברו להם מידע בכתב ובמסגרת פגישות והכשרות בנושא ,סיכוןמצבי בהצעירות נושא 

 להקיםמאגר מרוכז כזה ייתר את הצורך של כל ארגון . מקבלים מענה במקום אחראליהם במקרה שלא 

 .שלוממאגר אנשי הקשר 

כגוף מייצג ברמת הפיקוח וידווח על מקרים ויפעל כגוף מייצג ברמת המדיניות הארצית : גמייצמתכלל וגוף 

 .בהם הארגונים פעלו באופן שאינו תואם את ההוראות של בנק ישראלש

 .מעלהלהמלצה בשמפורט כפי ים יכלל עובדי הצעירים בנושאים הרלוונטל שרהכנית הכות

יש פער בין . וקנסות ריביותללא סיכון מצבי בצעירות די ליהלוואות ומזומן מי: בחובות ותקרן עזרה לצעיר

מקום  ותקרן כזאת תיתן לצעיר. רבה יציבותסיכון לבין המערכת שדורשת מצבי החיים של צעירות ב

 .מבלי שהחוב יתפח לתמרון והחזר חובות גמיש יותר

ארגוני אמנה שתנוסח עם  –( אמנה לטיפול בנשים מוכות)בדומה ל סיכוןמצבי גבייה הוגנת צעירות באמנת 

הגדרת תפקיד . םמסלולים שונים לחייבים במצבים שוניו ובמוקד שלה יהיה הנושא של גבייה הוגנתהנושים 

הכשרה ו (בארגוני הסיוע ובארגוני החייבים)חלק מהאמנה קשר לטיפול בחובות בארגונים תהיה האיש 

 .סיכוןמצבי ב ותלנותני שירות בנושא של צעיר

 : שינוי מדיניות ברמת החוקים ותקנות

מענה לחייבים מוגבלים לעקוב אחרי התקנות החדשות שיצאו לגבי חוק חדלות פירעון ולגרום לכך שיהיה  –

 .באמצעים

לזמן קצר שמרו יי ןעד גיל מסוים ממאגר נתוני האשראי כך שהנתונים שלהצעירות לנסות להחריג  –

 . מהמקובל

הנגשת המידע באופן בלתי אמצעי לצעירות אמצעים אלקטרוניים: בבצמתים מרכזיים  ותלצעיר מתן מידע

 ללמודהן יתבקשו  ,הפקדון פיכסאת את מענק השחרור או לממש יוכלו הצעירות כדי ש דוגמה: .ברשת

, לקיחת הלוואה, חוק מסגרת אשראי: למשל)רלוונטיים הנושאים הלומדה קצרה המסבירה על באמצעות 

 .(טיפול בחובות אם ישנם

, כולל רשימת ארגוני הסיוע והמענים ןעצמ ולצעירות ותבמסמך זה לכלל ארגוני הצעיר הנגשת המידע

 ימים.הקי

תרבות מתן הלוואות ומכירה בתשלומים עם ריביות גבוהות לאנשים מעוטי  – יציבורהשיח העלאת הנושא ל

עם זאת יש לקחת בחשבון שהחלופה להלוואות יכולה להיות קשה ומסוכנת יותר )חשיפה לניצול,  יכולת.

 (.דומהשוק אפור, רעב וכ
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 והמלצות למחקרים ופעולות בעתידהמיפוי מגבלות  : סיכום

מצבי ב ותצעיר של בתחום חובות סוגי ההסדרים והמענים הקיימים של מקיפה תמונהלהציג  נועדמיפוי זה 

ימשני  סיכון ים ירלוונטשיש גורמים  ידוע לנומצד הנושים ומצד ארגוני הסיוע. נציין כי  – המתרס ציד 

מסיבות שונות , אך א, בתי חולים("כמו חברות סלולר וארגוני בריאות )מד ,למיפוי שיכלו להתווסףנוספים 

 לא התראיינו לפרויקט המיפוי. 

לא , שימוש בידע ובשפה אקדמית בחלקים מהמיפוי שנעשה למרות. הפרויקט הוא מיפוי ולא מחקר

או  ועדות אתיקה שונות והוא לא נעשה במסגרת אקדמיתולא קיבלנו אישורים מ, השתמשנו בכלי מחקר

 .בליווי של איש אקדמיה מוסמך

ת המלצותינו לשינוי המדיניות והקמת מערך מענים נוסף לתחום הטיפול בחובות ולתחום מניעת חובולנוסף 

דרכי העבודה על ידע  ולהוסיףאנחנו גם מציעות להמשיך במיפוי , חינוך כלכלי ושיח כלכלי בטיפולבאמצעות 

מם קשר במקרה של ישניתן יהיה ליצור ע ,חברות סלולר וארגוני סיוע נוספיםכמו , של ארגונים נוספים

 .בחובות ותצעיר

הצלחה ודרכי הסיפורי  ,בארגונים השונים המיפוי למדנו רבות על תהליך גביית החובותהכנת תוך כדי 

 ותעם צעיר העובדיםלכלל  יעזורו מאמינות כי המידע המובא במסמך זה חנאנ. הפעולה של ארגוני הסיוע

אנחנו מקוות  כמו כן. ללמוד על הסדרת החובות ,מהדרג המקצועי ועד קובעי המדיניות ,סיכוןמצבי ב

 "יריית פתיחה"ויהיה בחובות  ותמיפוי יוביל לשיפור המענים הניתנים לצעירהשהמידע שנאסף במסגרת 

 . להמשך הפעילות שלנו ושל ארגונים נוספים בנושא
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https://hamishpat.colman.ac.il/wp-content/uploads/2018/11/%D7%A0%D7%98%D7%A2-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%91-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%99.pdf
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 נספחים

 

 סיכום פרוטוקול השולחן העגול  : 'נספח א

  (17/10/2018)סיכום שולחן עגול בנושא חובות של צעירים וצעירות 

 רקע

החלטת ממשלה מיום  על פיפועלת , כנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכוןוהת, כנית יתדות

לפתח , כניות שיקום ומענים אשר יאפשרו לצעירים לממש את זכויותיהםוואחראית לבניית ת 30/10/2016

 .המשפחתית והתעסוקתית, את עצמם ולבנות סיכוי לעתיד בטוח ברמה האישית

כנית עתיד בתחום ההשכלה והתעסוקה מתקשים לעמוד וצעירים רבים שמבקשים לבנות עבור עצמם ת

עוסקים בתחום מתבהר כי טיפול שורש בנושא ל. בותכיוון שעל אף גילם הצעיר הם שקועים בחו, ביעדים

צעיר ששרוי בחובות מתקשה להציב לעצמו יעדים ארוכי טווח וללא . חובות של צעירים הוא כורח המציאות

 .כנית אחרתושיקום כלכלי בהיבט הזה הצעירים אינם פנויים לכל ת

, ות יזמו מפגש רחב משתתפיםמטה יתד ופורום ארגוני צעיר, נציגת הסיוע המשפטי ממשרד המשפטים

לטובת דיון מקיף , שלישיהמגזר הביטוח לאומי וארגוני המוסד ל, חברות סלולר, נציגי הבנקים ביניהם

ראו ) למעלה מארבעים משתתפים ממגוון הקשרים מקצועיים ועסקייםבשולחן העגול השתתפו  .בנושא

 .('ה רשימת המשתתפים בנספח

 מהלך המפגש 

 קבוצת הגיל "צעירים במצבי מצוקה"הצגת  –

 עקרונות ומענים של הסיוע המשפטי –

 מאפייני חובות של צעירים וצעירות  –

 סיפורים אישיים של צעיר וצעירה –

 . מבט לעתיד, הסדרת חובות, מניעת חובות :היבטים יון בשלושהד –

 עיקרי הדיון

 תחום המניעה .1

 הריבית בהלוואות לצעירים.הגבלה של גובה הריבית או סכום  –

 חקיקה ורגולציה –

 הקפאת הצטברות ריבית בזמן שירות צבאי או לאומי. –

משרד בריאות דרך  –שיפור תהליך היידוע של צעירים לגבי חובות שעלולים להיווצר לגופים ציבוריים  – 

 .מד"א, ביטוח לאומי וכדומה

  .קרן של המדינה שתיתן מענק כלכלי ראשוני לצעירים –

 .חיזוק קשרים בין המגזר העסקי והרווחה, עובדי ארגונים ורווחה –

 .הגדרת אנשי קשר ייעודיים בבנקים וגופים עסקיים לטובת פניות מהרווחה –

 .פרסום אזהרות מפני חוזים של עסקאות בתשלומים –

, כלהמחלקות לכל/נהל עסקיםמ  /קליניקות כמו הקליניקות המשפטיות בבתי ספר לראיית חשבון –

 .שיעזרו לצעירים בהתנהלות כלכלית
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 תחום ההסדרה .2

 פשיטת רגל /לפני הוצאה לפועל , הסדר אישי, תיקים איחוד –

לגבי הסדר חוב ומה מרחב שיקול הדעת ( סלולר חברות, בנקים)פורמליים בגופים העסקיים  נהלים –

 ?סמכות לאשר הסדרהלמי נתונה ותוך בדיקה באיזה שלב כדאי להגיע להסדר , בוהחלטובת בעל 

 .הסדר המוצע ללקוח לא מיוצג לבין לקוח מיוצג ביןשוני  –

 .ההסדרים או מה התנאים לכך לרבות אסמכתאות נדרשות טיבמה  –

 .לטובת גישור להחזר חובות, כוללת מדינה ופילנתרופיה, רחבהקרן  –

 "מבט לעתיד" .3

 .מיפוי כל המענים הקיימים ודרכי פנייה –

 .מלוויםללהתנהלות כלכלית נכונה וחינוך פיננסי לצעירים ו הכשרה –

 .הכשרה בגיל ההתבגרותהמשרד החינוך בתהליך  שילוב –

 .מחובותונחלצו " שהיו שם"הכלכלה או צעירים מתחום מבוגרים  – מנטורים –

 .של בנק ישראל לנשים מוכות לטובת צעירים וצעירות במצבי מצוקה האמנה התאמת –

 סיכום

 על מנת לקדם את עיקרי הדברים שעלו בשולחן יתקיימו המהלכים הבאים

 איסוף נתונים מקיף בנוגע לחובות צעירים  .1

 מיפוי מענים קיימים בתחום החובות .2

 בחינת אפשרות להקמת קרן להלוואות לצעירים בחובות  .3

 יכי מניעה וטיפול בחובות מול ביטוח לאומי ובתי חוליםהסדרת תהל .4

 :הקמת שלושה צוותי עבודה .5

 צוות שיעסוק באחריות תאגידית וחינוך פיננסי  .א

 צוות שיעסוק בפיתוח קליניקות לטיפול בחובות .ב

 .מודל לצעירים – צוות חקיקה ורגולציה .ג

 

 .והענייןנודה להשתתפותכם בצוותי העבודה בהתאם לתחום הדעת 

  hillasoferman@gmail.com: ליצירת קשר בעניין הצוותים

RacheliY@justice.gov.il 

ShlomitP@jdc.org 

 !תודה למשתתפים ולשותפים לדרך

 הילה סופרמן הרניק : רשמה

  

mailto:hillasoferman@gmail.com
mailto:ShlomitP@jdc.org
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 18-25פילוח חייבים בגילאי  –מערכת ההוצאה לפועל  : 'נספח ב

 25-18חייבים בגילאים 

 31/12/2018: מועד הפקת הנתונים

תיקים  90,128להם יש . 16חייבים פרטיים( .%96) 518,921חייבים מתוך  35,765נמצאו  18-25בגילאים 

 (.4%)תיקים  172,228,239פתוחים במלאי מתוך 

 חייבים לפי סכום החוב בפתיחה

 
 

₪ לבין  10,001מהחייבים בעלי חוב של בין  42%-כאשר כ, ₪ 50,000רבית החייבים הם בעלי חוב של עד מ

 . ₪ 38,592ממוצע סכום החוב לחייב הוא . ₪ 50,000

 

 

 

  

 
 נפטרים הוחרגו 16
 .אחד מחייב יותר להיות יכול לפועל הוצאה בתיק 17
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 במלאיחייבים לפי מספר תיקים פתוחים 

 
 

. תיקיםחמישה כאשר מרבית החייבים הם בעלי עד , יותר ממחצית החייבים הם בעלי תיק אחד בלבד

 .תיקים 2.5ממוצע התיקים לחייב הוא 

 

 2.5 ממוצע תיקים לחייב

 ₪ 38,500-כ ממוצע סכום חוב בפתיחה לחייב

 

 התפלגות התיקים לפי סוג התיק

 
 . אחוז תיקי המזונות הוא אפסי. מסוג תביעה על סכום קצוב ושטרותמרבית תיקי החייבים הם תיקים 
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 18-2518 גילאי – (ענף כלכלי של הזוכה בתיק)הגדולים  8 – התפלגות התיקים לפי מקור החוב

 
ונה במעט מההתפלגות של כלל חייבי ש 18 ההתפלגות של הזוכים של החייבים בגילאי, כפי שניתן לראות

שירותי , כאשר יש ייצוג מוגבר באופן יחסי של חברות הסלולר( שווב מפנה אותך לדוח השנתי)הוצאה לפועל 

 .וכן שירותי בריאות (אגרה – 6נובע מהחייבים הלא יהודים שחייבים לכביש )תחבורה 

 .בתרשים הבא 2017הנתונים מופיעים בדוח שנתי  .הנתונים לגבי כלל האוכלוסייה מצורפיםלצורך השוואה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כמות חייבים לפי יישוב מגורים

בהם כמות שהיישובים  בטבלה מוצגים, הכתובת השכיחה בתיק החייב על סמךהשיוך ליישוב נעשה 

 .חייבים 100-החייבים גדולה מ

 חייבים' מס יישוב

 4,253 ירושלים

 1,404 רהט

 
 
 ענף, לפילוח ניתן לא)שונות  מסיבות לטבלה נכנסו שלא תיקים יש, שלמעלה בפילוחים המופיעים התיקים מלבד כי לציין חשוב 18

 493 –עמותות , תיקים 1988 –איחוד  תיקי :אלו תיקים של החלוקה מצורפת(. תיקים ועוד של קטנה כמות, קיים לא כלכלי
 .יקיםת 9426 – (דרכון או ז"ת מזהה)פרטי , תיקים 67 –ופנאי  בידור אומנות, תיקים 346 –חינוך , תיקים 375 –בינוי , תיקים

 

 הראשונים גיםהמדור 8 –לפי ענף כלכלי של הזוכה המוסדי  2017התיקים שנפתחו בשנת  התפלגות
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 חייבים' מס יישוב

 1,080 חיפה

 1,011 באר שבע

 941 יפו -תל אביב 

 810 נצרת

 669 לוד

 650 רמלה

 648 אשדוד

 645 נתניה

 588 אשקלון

 544 פחם-אום אל

 467 טייבה

 458 ראשון לציון

 413 בת ים

 410 זרקא-סר א'ג

 401 חולון

 393 עכו

 382 פתח תקווה

 381 טמרה

 376 שפרעם

 353 תל שבע

 323 חדרה

 320 בית שמש

 286 חורה

 285 טירה

 283 כפר מנדא

 272 בנגב-ערערה

 271 בני ברק

 266 גרביה-באקה אל

 266 מכר-דיידה'ג

 260 כפר קאסם

 251 כסיפה

 251 עראבה
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 חייבים' מס יישוב

 250 שלום-שגב

 249 דימונה

 249 נצרת עילית

 247 ערערה

 240 רחובות

 236 טבריה

 220 (שבט)אעצם 

 218 ריינה

 216 כפר כנא

 216 קריית גת

 215 רמת גן

 214 אילת

 214 עין מאהל

 212 קלנסווה

 211 עפולה

 204 כפר קרע

 204 מגאר

 201 קריית אתא

 195 לקיה

 180 ד אל כרום'מג

 178 נין'סח

 177 וליה'לג'ג

 169 מעלה עירון

 167 קריית ים

 161 אכסאל

 159 (שבט)אבו רוקייק 

-מסעודין אל
 158 עזאזמה

 155 יפיע

 151 אופקים

 150 פוריידיס

 147 נחף
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 חייבים' מס יישוב

 142 טורעאן

 140 צפת

 137 אסד-דייר אל

 135 נהרייה

 134 ירכא

 131 ביתר עילית

 125 אבו סנאן

 124 נתיבות

 122 ה"בסמ

 121 (שבט)אבו רובייעה 

 121 זנגריה-טובא

 120 מגדל העמק

 118 הרצליה

 115 קריית מלאכי

 111 אעבלין

 111 משהד

 110 ידאת'נוג-בועיינה

 110 יבנה

 110 כרמיאל

 107 כאבול

 104 מכסור-ביר אל

 104 זרזיר

 103 אור עקיבא

 100 בית שאן

 100 בסמת טבעון
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 תדריכי הראיון והשאלון  ':ג נספח

 שאלון לארגוני הגבייה )נושים(

 

 פרטים כלליים 

 שם הארגון 

 שם המרואיין 

 תפקיד ושם היחידה

 ן טלפ

 מייל 

 

האם יש לכם מידע ? (נתונים על היקף הבעיה בארגון? )הצעירותהאם יש אצלכם מידע על כמות החייבים  –

נקלעו  ןהאם יש דרישה של בנק ישראל לקבל פילוח של חייבים ולמה ה? חייבותלמי ? לגבי סוגי החוב

 ?לחובות

 ?מאיזה סכום נחשב חייב שננקוט מולו הליכים –

 (שאלה כללית ראשונית? )מה המדיניות שלכם בנושא חובות –

 ?450איך אתם מתייחסים להוראה  :לבנקים –

  ?עוסקים במניעה האם הם –

 ?האם המדיניות כתובה במסמכים רשמיים? האם יש שוני בין הסניפים? האם זו מדיניות ארצית או סניפית –

 ?מה התהליך של גביית החובות בארגון –

  ?ייחודי הוא מהב ?מהו ,אם כן ?בנושא גבייה ותהאם יש מסלול ייחודי לצעיר –

 ?לחייביםאיך אתם מודיעים על חוב  –

 ?ומתי לרשות האכיפה והגבייה? מתי החוב עובר לטיפול משפטי –

 ?להחזיר לפני נקיטת ההליכים מולו הומה רמת היכולת של תהאם אתם בודקים מי החייב –

 ?צמצום/ומה המדיניות לגבי מחיקה? איך מתמודדים עם נושא של ריביות וקנסות –

 ?מה זמן הפריסה של התשלומים –

כאשר  מוסיפיםריביות ה אילו סוגי? הקפאה של קנסות וריביות? אפשרות להקפאה של החובהאם יש  –

 .יאם זה בכלל אפשר ,מקפיאים את החוב

 ?על חובות" למחול"האם אתם מוכנים  –

 ?האם ניתן לבוא אליכם לפגישה כשיש חוב –

 ?האם אתם ממליצים להגיע לפגישה –

אתכם  להיפגשהאם עדיין אפשר ? דין או לרשות האכיפה והגבייהשהחוב עובר לעורך לאחר מה קורה  –

 ?כדי להסדיר את החוב

 ?להסדרת החוב או להקלות תעם החייב אליהם ניתן להגיעשמה התנאים  –

רקע משפחתי , מצב ההורים, עבודה, תפקוד, למשל עורף משפחתי? מה כדאי לכתוב במכתב שיכול לעזור –

 .ועוד

 ?האם יש אפשרות להעביר את התיק על שמם ,של ההורים ברור שהחוב הוא כאשר –

פרטי ? )חובות למעוטי יכולת בפרטעל יש איש קשר שאחראי על נושא החובות באופן כללי ובארגון האם  –

 .(ואיפה לשאול גם אם אפשר לפרסם את פרטי איש הקשר .ל"כתובת דוא, טלפון, איש הקשר



 

49 |   פורום ארגוני צעירות והחצר הנשית  | מיפוי מענים והסדרים    –חובות  פרויקט  

 ?באמת מצליחים להחזיר ןהאם ה? להסדר או הקלות ןשהגיעו איתהחייבות האם יש לכם מידע על  –

כלומר קשר עם ארגוני סיוע לתעסוקה או להדרכה פיננסית  ,"תהליכים משלימים"האם יש לכם  –

 ?ןלהרחיב את ארגז הכלים שלהלצעירות שיכולים לעזור 

 ?לפרוע את החובות ןומה מונע מה יכנס לחובותלה ותהאם יש לכם מידע לגבי מה גורם לצעיר –

 ?ותמה לדעתך הארגון שלך יכול לעשות כדי לשפר את ההתמודדות שלו עם חובות של צעיר –

 ?האם יש תהליך כזה בארגון בימים אלו –

 ?מה ניתן לעשות כדי שתהליכים כאלו יקרו אצלכם בארגון –

 ?פרויקט/האם תרצו להיות חלק בהמשך התהליך –

 ?עזרה מאיתנו לקבל האם תרצו ,לסיכום –

 ?מילים אחרונות שחשוב לך שנדע –

 . תודה רבה על שיתוף הפעולה

 

 איון פרונטלייר – שאלון לארגוני הסיוע

 פרטים כללים:  –

 רקע על הארגון והמענים באופן כללי , שם הארגון

 . מייל, טלפון, שם מלא, תפקיד בארגון

 טווח הגילאים המטופלים 

 אזור בארץ 

 יה יסוג אוכלוס –

זכויות(, מיצוי זכויות, ו אופציות לבחירה: ליווי כולל )רגשי –סוג הפעילות של הארגון בנושא חובות  –

 חינוך פיננסי, תיווך לגורמים אחרים, אחר.

 אחר. , מתנדב, רך דין, עועובד סוציאליסוגי המענים בארגון , אופציות לבחירה:  –

 חשבו על מקרה אחד של הצלחה: –

 ( הנושה)מי הגוף בעל החוב 

 מי ביצע את הפנייה 

 מה היו תוצאות הפנייה 

 ?מה הוא היה, אם כן? האם הגעתם להסדר

 ( במקרה הזה ובאופן כללי בטיפול בחובות של צעירות)מה האתגר המרכזי 

 (דומהוכ המאפיינים מיוחדים של הצעיר, מה עזר לכם, פירוט נוסף על התהליך)הערות נוספות 

 ?מה היה מיוחד בסיפור הזה לעומת סיפורים אחרים בהם הצלחתם פחות

 ?בחובות מגיעים אליכם ותכמה מקרים של צעיר –

 (חוקים מסוימים, סדנאות לצוותים, חינוך פיננסי? )מה אתם מציעים לעשות במסגרת הפרויקט –

 ?איך? שותפים בהמשךהאם תרצו לעזור או להיות  –

 ?האם יש לכם רעיונות לארגונים או אנשי קשר נוספים שכדאי לראיין אותם במסגרת המיפוי –

 תודה רבה! 
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 שאלון קצר ברשת  –שאלון לארגוני הסיוע 

 : פרטים כללים –

 שם הארגון 

  ל"כתובת דוא, טלפון, שם מלא, תפקיד בארגון

 טווח הגילאים המטופלים 

 אזור בארץ 

 יה יסוג אוכלוס

זכויות(, מיצוי זכויות, ו אופציות לבחירה: ליווי כולל )רגשי –סוג הפעילות של הארגון בנושא חובות  –

 חינוך פיננסי, תיווך לגורמים אחרים, אחר.

 , מתנדב, אחר. רך דין, עובד סוציאליסוגי המענים בארגון, אופציות לבחירה: עו –

 :שבו על מקרה אחד של הצלחהח –

 ( הנושה)מי הגוף בעל החוב 

 מה היה גודל החוב של הצעיר 

 מי ביצע את הפנייה 

 מה היו תוצאות הפנייה 

 מה הוא היה , אם כן? האם הגעתם להסדר

 ?האם לצעיר היו חובות לכמה בעלי חוב או לאחד

 ( בחובות של צעירותבמקרה הזה ובאופן כללי בטיפול )מה האתגר המרכזי 

 (דומהמאפיינים מיוחדים של הצעירה וכ, מה עזר לכם, פירוט נוסף על התהליך)הערות נוספות 

 ?בהם הצלחתם פחותשמה היה מיוחד בסיפור הזה לעומת סיפורים אחרים 

 האם תסכימו להתראיין לצורך הפרויקט? –

 ין אותם במסגרת המיפוי?האם יש לכם רעיונות לארגונים או אנשי קשר נוספים שכדאי לראי –

 תודה רבה! 
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 רעון  יחומרים בנושא חדלות פ ':דנספח 

 הסיוע המשפטי מחוז ירושלים – 2018-השתעח, ושיקום כלכלי רעוןיחדלות פחוק שלבי הליך תמצית 

חודשים לפני  6עד  –או במועד מוקדם יותר  ,מרכז חייו בישראל – יחיד תנאים
 .מועד הגשת הבקשה

 .שראלנכסים בישראל או מנהל עסקים ביאו 

 101סעיף 

 רעונויהוא נמצא בחדלות פירעון או שצו יסייע כדי למנוע את חדלות פ 
 .מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועד –

 104סעיף 
 

הליכים בפני  –היקף חובות גבוה  סמכות עניינית
 (104סעיף )הממונה 

 ₪ 150,000חובות מעל 
השלום במחוז  בית משפט
מקום שהיחיד או מגורי שבאזור 

או נכסיו  מצוי בו עסקו העיקרי
ההליך , עדר מקום כזהיבה)

 4סעיף (. ירושליםיתקיים ב

הליכים בפני  – היקף חובות נמוך
 .(186סעיף ) צאה לפועלרשם ההו
 ₪  150,000-50,000בגובה  חובות

₪ מטעמים  50,000מתחת ל )
 (מיוחדים

 

 הליכי חדלות פירעון בפני הממונה

 ₪ 150,000חובות מעל  
במחוז מגוריו של ( כונס הנכסים הרשמי)ההליך מתנהל בפני הממונה 

 . החייב או מקום עסקו העיקרי או מקום נכסיו
בקשת נושה תוגש ישירות לבית . ירושליםההליך יתנהל ב בהיעדר מחוז

 .משפט
 ,₪ 150,000-הליכים והתברר כי החובות פחותים מניתן צו לפתיחת 

 .ימשיך הממונה בניהול ההליכים

 (ד)104סעיף 
 
 

 182סעיף 

הבקשה 
 ונספחיה

 הגשת בקשה 
 תצהיר + 
המתייחס למועד הגשת הבקשה ( טופס מאומת בתצהיר)דוח + 

, הוצאותיו, הכנסותיו, פרטים לעניין נכסיו)ולשנתיים שקדמו לה 
חובותיו , והליכי גבייה שהוא מנהל ומתנהלים נגדותביעות 

ילדיו הקטינים , שלו ושל בן זוגו –השכלתו , מקצועו, והתחייבויותיו
 (. וילדיו הבגירים שגרים עימו

 .כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע+ 

 (ב)104סעיף 

לפתיחת יום צו  30ייתן בתוך  ,מצא הממונה כי מתקיימים התנאים 
 .הליכים

 .אם אין די במידע רשאי הממונה לבקש מידע נוסף או לזמן לדיון לפניו

  105סעיף 

צו לפתיחת 
 הליכים

הממונה ישלח , עם מתן צו לפתיחת הליכים יבוצע פרסום לציבור
 .העתק מהצו ליחיד ולנושים

 106סעיף 

 –בבית משפט בירור ודיון  – באפשרות נושה להגיש בקשה לביטול הצו 
 .יום ממועד הפרסום 45תוך 

 108סעיף 

קיימות , נושה רשאי להגיש בקשה נגד חייב הנמצא בחדלות פירעון בקשת נושה
(. ₪ 75,000חוב מעל  ,בין היתר)חזקות להוכחת חדלות הפירעון 

 .בתנאים מסוימים ניתן גם בגין חוב שטרם הגיע מועד פירעונו

 109סעיף 
 110סעיף 

עיכוב הליכים 
 בבית משפט

ית לב) בבית משפטהגשת בקשה לעיכוב הליכים תלויים ועומדים 
 .נהלייםלא חל על הליכים פליליים ומ  (. שדן בתיק האזרחי המשפט

 120סעיף 
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 :תוצאות צו לפתיחת הליכים 
, נכסי קופת הנשייה יעמדו לפירעון חובות העבר והוצאות ההליך

 , הממונה ימנה נאמן
 . ביטול הגבלות, הקפאת הליכים, לא ייפרעו חובות העבר

איסור על החייב לבצע עסקאות או פעולות הכרוכות בקבלת אשראי 
 (.123סעיף )אלא באישור הממונה 

מצו לפתיחת ההליכים ועד למתן צו לשיקום " )תקופת ביניים"תחל 
 (: כלכלי

כלכלית אודות הנאמן יערוך בדיקה , ר"יוטלו הגבלות של הליך הפש
 .החייב והנסיבות שהובילו למצבו

 121סעיף 

הנאמן 
 ותפקידו

 125סעיף  .הממונה עם פתיחת הצו לפתיחת הליכים ל ידימינוי נאמן ע

לנהל , לגבש תשתית הנדרשת למתן צו שיקום כלכלי: הנאמן יתפקיד 
לפעול ליישומו של הצו תוך שמירה על כבודו של , נכסי קופת הנשייה

מצבו הכלכלי של את יבדוק  –החייב והגנה על עניינם של הנושים 
יפעל לכינוס נכסי , יכריע בתביעות החוב, החייב והנסיבות שהובילו לכך

יפעל , יפקח על עמידת החייב בתנאי הצו, קופת הנשייה וניהולם
 .כסים בין הנושיםחלוקת הנ, למימוש נכסי קופת הנשייה

 130סעיף 

 (:אישור גורף או ספציפי)סמכויות הנאמן באישור הממונה בלבד  
העסקת אדם לסייע , תביעה או הגנה בהליך משפטי בשם החייב

פשרה עם נושה או חייב של , פירעון חוב לנושים מסוג מסוים, בתפקידו
 .היחיד שיש לה השפעה מהותית

 132סעיף 

הדוח הראשון  ,אחת לשנה לפחות ופתי לממונההנאמן יגיש דוח תק 
חודשים  9ככלל )חודשים מהגשת דוח ממצאי הבדיקה  6יוגש תוך 

  (.ממועד מינויו

 137סעיף 

ח ומסמכים ויעשה ופוי כייחתום על י –החייב ישתף פעולה עם הנאמן  
החייב יודיע בהקדם האפשרי (. כל הנדרש למימוש נכסי קופת הנשייה

 .ישינוי בפרט הנוגע למצבו הכלכלעל כל 

 138סעיף 

ערעור על 
 החלטת הנאמן

 .יה לממונהיפנ – ערעור החייב על החלטת הנאמן
, לבית משפטפנייה  – על החלטת הנאמן( כגון נושה)ערעור אדם אחר 

 .שלח לממונהיהעתק י

 139סעיף 

תקופת 
 הביניים

 .מצו לפתיחת הליכים ועד צו שיקום כלכלי – תקופת הביניים
, עיכוב יציאה מהארץ, דרכוןה ה שלקבלה או החזק: הגבלות על החייב
אם קיים חשש . שימוש בכרטיסי חיובבהגבלה , לקוח מוגבל מיוחד

 .גם הגבלה מהקמה או השתתפות בהקמת תאגיד חדש ,לפגיעה בנושים
 .לנכון מצאיבסמכות הממונה להסיר הגבלות בתנאים ש :סייג

 142סעיף 
 
 

 143סעיף 

העברת . הנאמן או הממונה מכל גורם רלוונטי על ידידרישת מידע נוסף  דרישת מידע
סמכות בית המשפט להורות ב. ההוצאה לפועלמידע לממונה ממערכת 

 .סים למסור מידעילבקשת הנאמן לתאגיד בנקאי או לרשות המ

, 146 סעיפים
147 ,148 ,149  

הזמנת חייב 
 לבירור 

אלא אם , החייב לבירור לשם בדיקת מצבו הכלכליאת הנאמן יזמן 
הבירור . בשלהן הבירור לא נדרשונסיבות מיוחדות סבר שההממונה 

 .יתועד בפרוטוקול שיימסר לחייב

 152סעיף 

דוח ממצאי 
 הבדיקה

חודשים  9דוח הנאמן על ממצאי בדיקת החייב יוגש לממונה תוך 
ימסר יהעתק הדוח (. אפשרות להארכת מועדיש )ממועד מינוי הנאמן 

היחיד רשאי . הנושים יקבלו הודעה על כך ויוכלו לעיין בו, לחייב

 153סעיף 
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 .תגובתו לדוחאת להעביר לממונה 

הצעת הממונה 
לתוכנית 

 שיקום כלכלי

יום  60כנית שיקום החייב תוך ותל ההצע לבית המשפטיש הממונה יג
ממצאים : תכלול ההצעה .מהנאמן דוח ממצאי הבדיקה קבלתממועד 

תנאים להטלת חובת תשלומים או הפטר , לפי דוח ממצאי הבדיקה
 .או קיצור תקופת התשלומים התנאים להארכ, לאלתר

. הנושים יקבלו הודעה על כך ויוכלו לעיין בו .מסר לחייביהעתק הדוח י
 .ית המשפטהיחיד והנושים רשאים להגיש תגובתם לב

 154סעיף 

 /דמי מחיה 
תשלומים 

 עתיים

הממונה יקבע דמי מחיה שיוקצו ליחיד מהשתכרותו מעבודה או מכל 
לניהולו של עוברים שכן עם מתן הצו כל נכסי היחיד )מקור אחר 

י לשנות את גובה דמי המחיה ואופן תשלומם אם הממונה רשא(. הנאמן
 .המצדיקות זאת, מצא כי השתנו הנסיבות או התגלו עובדות חדשות

 156סעיף 

ממונה יורה על הפעלת עסקו של היחיד אם שוכנע כי הדבר לא יפגע  הפעלת עסק
בסמכות . ורשאי להתנות על כך, ובשיקום הכלכלי של היחיד ובנושי

 .טול חוזה קיים על אף שאין עילה לביטולוהנאמן להורות על בי

 157סעיף 
 158סעיף 

דמי "הגדרת 
 "מחייה

ה הסכום הדרוש לחייב ולמי שפרנסתם עליו להוצאות דמי המחי  
הבסיסיות לשם מחיה בכבוד ובהתחשב בהכנסתו של בן זוגו ושל ילדיו 

 .שפרנסתם עליו

 160סעיף 

צו לשיקום 
 כלכלי

בית המשפט לאחריו ייתן , בעניין הצעת הממונה משפטבבית קיום דיון 
תוכנית לפירעון החובות ולשיקומו  בו תיקבעשצו שיקום כלכלי 
הפטר ( / גובה ותקופה)חובת תשלומים : קבעיבצו י. הכלכלי של החייב

אופן , הנכסים שיכללו בנכסי קופת הנשייה או בהפטר לאלתר, לאלתר
הכשרה להתנהלות כלכלית , בהגבלות שיחולו על החיי, מימוש הנכסים

 .לגביהם לא יחול הפטרשחובות (, נחוצההיא אם שוכנע כי )נכונה 

 161סעיף 

חובת 
 התשלומים

קבע על בסיס כושר השתכרות היחיד לאחר יגובה התשלומים י
 .שהופחתו ממנו דמי המחיה

גובה  את לקבוע ית המשפטרשאי ב, אין ליחיד חובות שאינם בני הפטר
התשלומים כשיעור מהשתכרותו אף אם ישאר בידיו סכום הגבוה מדמי 

 .אם מצא כי יהיה בכך על מנת לתמרץ אותו להגדיל ההכנסה ,המחיה

 162סעיף 

תקופת 
 התשלומים

 .שנים ממועד צו לשיקום כלכלי שלוש
בנסיבות אישיות )לקבוע תקופה קצרה משלוש שנים  ית המשפטרשאי ב

 :בהתקיימות אחד מהתנאים  יותראו תקופה ארוכה (, המצדיקות זאת
 הפרת הגבלות , שיתוף פעולהאי , ל"חוסר תו – ההליךבמשך ( 1
התחייב והתקשר בעסקה בהיקף משמעותי שידע שלא יוכל לעמוד ( 2
מקורו , חוב נוצר כתוצאה מהזנחה חמורה של ענייניו הכלכליים, בה

 .בחובת תשלום לפי חוק העונשין
 .לגרוע נכסים או להבריח נכסים, במטרה להעדיף נושיםפעל ( 3
השנים שקדמו לתחילת  שבעניתן ליחיד צו לפתיחת הליכים אחר ב( 4

 .הליכי חדלות הפירעון
נסיבות כלכליות אחרות מיוחדות וחריגות המצדיקות הארכת ( 5

 .התקופה
רשאי לקבוע  – ל"הארכת התקופה בנסיבות חמורות או בחוסר תו

 .ומים שאינה קצובה בזמןתקופת תשל

 163סעיף 

כושר ההשתכרות אינו עולה על דמי המחיה ולא מתקיים תנאי  הפטר לאלתר
לא יטיל חובת תשלומים  בית המשפט – להארכת תקופת התשלומים

נתן יותר מפעם אחת בשבע יהפטר לאלתר לא י. תרלתן לו הפטר לאיוי

 167סעיף 
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 . שנים

הסרת הגבלה 
 באופן זמני

 169סעיף  .בסמכות הממונה להסיר הגבלה באופן זמני או חלקי ובתנאים שימצא

שתנו הנסיבות הרשאי לשנות את הצו לשיקום כלכלי אם  בית המשפט שינוי הצו
הפטר /להאריך תקופת התשלומים/לקצר: או התגלו עובדות חדשות

יחיד לשינוי צו התשלומים תוגש לממונה אשר /בקשת נאמן. לאלתר
 .להחליט בהמוסמך 

אלא בדרך של , פעמי-חייב לא ימיר תקופת תשלומים בתשלום חד
 .הגשת בקשה לשינוי הצו לבית המשפט

 170סעיף 
 171סעיף 

חודשים לפני תום תקופת התשלומים יגיש הנאמן דוח מסכם שלושה  דוח מסכם
 .בעניין עמידת היחיד בצו לשיקום כלכלי ובחובת התשלומים

 172סעיף 

, בקשה לשינוי הצו לבית המשפטממונה יגיש ה, עמד בצויחיד לא  
 .להארכת התקופה

 173סעיף 

יהיה ( אם לא ניתן קודם לכן הפטר לאלתר)בתום תקופת התשלומים  הפטר
 .היחיד פטור מחובות העבר

מו פעולה במידת הצורך גם לאחר יעל היחיד לסייע לנאמן ולשתף ע
 (.כמו בעניין מימוש נכסי הנשייה)ההפטר 

 174סעיף 

נובע , חוב שנוצר בגין מרמה, תשלום עונשי: ההפטר לא יחול על סייגים להפטר
חוב מזונות לפי פסק דין , אלימות חמורה/עבירת מין /מעבירת גניבה

חול על חוב רשאי בנסיבות חריגות להורות כי ההפטר י בית המשפט)
 (. קנס או תשלומים עונשיים, המזונות ועל ריבית

להורות כי ההפטר לא יחול על חוב שמקורו  בית המשפטבסמכות 
 .לחוק העונשין 77בחובת תשלום פיצויים לפי סעיף 

 175סעיף 

התגלו עובדות : להורות כי ההפטר בטל למפרע בית המשפטסמכות ב ביטול ההפטר
או הפר תנאי מתנאי  שיתף פעולההיחיד לא סייע לנאמן או לא , חדשות
 .לאחר ההפטר הצו

 176סעיף 

זבון יתוגש בקשה לניהול הע – לא ניתן לגבי החייב צו לפתיחת הליכים יחיד שנפטר
או ( אם התקיימו תנאים להגשת בקשת יחיד)זבון ימנהל הע על ידי
 (.קשת נושהאם התקיימו התנאים להגשת ב)נושה  על ידיתוגש 

ימשכו הליכי חדלות הפירעון  – ניתן לגבי החייב צו לפתיחת הליכים
 .בהתאם להוראות החוק

 177סעיף 
 

 178סעיף 

הקצבת 
 מזונות

ית יקציב ב – לאחר צו לפתיחת הליכים נוחוב מזונות שזמן פירעו
גם במקרה . פסק הדיןכתשלום לפי  וודינ, סכום לאדם הזכאי המשפט
ההקצבה יוותרו בידי היחיד דמי מחיה הפחותים מהסכום שלאחר 

 .הפטור מעיקול לפי חוק הגנת השכר
בעניין זה קיימת  – עם הצו לפתיחת הליכים ועד להכרעת בית המשפט

 .סמכות לממונה להקציב מזונות

 179סעיף 

בקשה להעברת ניהול ההליכים מהממונה לבית המשפט מפאת  העברת ההליך
 .או לטובת ניהולם היעיל מורכבות ההליכים

 181סעיף 

ביטול צו 
לפתיחת 
 הליכים

תנאי סעיף )ל "יחיד שהפר תנאי צו לשיקום כלכלי והתנהל שלא בתו
, ובשל כך נפגע באופן מהותי ניהולם התקין של ההליכים( 1()ג)163

בית רשאי כמו כן . הצו לפתיחת הליכיםאת לבטל  בית המשפטרשאי 
 .מחדש ת הגבלותהביטול עד להטלאת להשהות המשפט 

 183סעיף 

 184סעיף בגין חובות שאינם חובות העבר בהליך ( שני)צו לפתיחת הליכים נוסף הליך מקביל 
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 .יאוחדו ההליכים בהתאם להוראות שיינתנו – הראשון נוסף

עם אישור '(. הוראות חלק י)אפשרות החייב להגיש הצעה להסדר חוב  הסדר חוב
 .יבוטל הצו לפתיחת הליכיםהסדר החוב 

 185סעיף 

 הליכים בפני רשם ההוצאה לפועל – היקף חובות נמוך

פתיחת 
 ההליכים

הגשת הודעה מטעם היחיד שאין ביכולתו לשלם את החוב הפסוק לפי 
הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים ובלבד שסך חובותיו  או 2א7סעיף 

המסמכים המנויים + ייעודי  הוצאה לפועללרשם  –₪  50,000עולים על 
 (.הליך בפני הממונה( )ב)104בסעיף 

 
מסלול חדלות פירעון  בהן פועלשהבקשה תוגש בכל אחת מהלשכות 

כזה עדר מחוז יבה ההוצאה לפועל.בו נפתחו מרבית תיקי שבמחוז 
הבקשה תוגש  – עדר מחוז כאמוריבמקום מגורי היחיד או עסקו ובה

ה של ההוצאה ניתן להגיש מסמכים ולקבל מידע בכל לשכ. בירושלים
 .לפועל

 187סעיף 
 
 

 189סעיף 

סמכויות 
 הרשם

לבית המשפט יהיו נתונות הסמכויות הנותנות  אה לפועללרשם ההוצ
 .רעוןיולממונה בהליכי חדלות פ

 188סעיף 

יום  30יורה בתוך  ,כי מתקיימים התנאיםההוצאה לפועל מצא רשם  החלטה
הוא . ממועד הגשת הבקשה על זימון ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים

 .רשאי לדרוש מסמכים נוספים
הרשם הורה על זימונה בו יום מהיום ש 30הישיבה תתקיים תוך 

. שהוסמך פועלאה לעובד מערכת ההוצ)נציג הרשם על ידי ותנוהל 
 (.סמכות השר לקבוע שלא יהיו עובדי מדינהב

 190סעיף 
 

 191סעיף 

הסדר 
 תשלומים
 מוסכם

 .ההסכימו עליו בישיבהנושאים  כלהיחיד וגיבוש הסדר תשלומים ש
 

היחיד , אין הסכמה של כל הנושים, נציג הרשם על ידיהסדר שגובש 
אה יועבר לרשם ההוצ – (וההסדר אינו חל על חובות מובטחים)מסכים 
והוא רשאי לזמן אספת נושים לפניו לצורך דיון בהסדר והצבעה  לפועל
 .כן רשאי לערוך במסגרת הדיון חקירת יכולת, עליו

תמכו בו רוב המצביעים מקרב הנושים בחובות  – אישור ההסדר
שניתן לפתוח בגינם תיק  ק דיןלרבות חובות לפי פס)הוצאה לפועל 
מסך  בשלושה רבעיםהנושים יחד (, גם אם טרם נפתחהוצאה לפועל 

הוצאה הנושים שלהם חובות שאינם ב כללפחות ובנוסף תמכו  החובות
 .לפועל

רשאי להתנות אישור . ההוצאה לפועלההסדר טעון אישור של רשם 
 .ההסדר בהכשרה להתנהלות כלכלית נכונה

נע כי התמורה שהוצעה לנושה שלא תמך אם שוכ רשם לא יאשר
 .בהסדר נמוכה מהתמורה שהיה מקבל אילו ניתן צו לשיקום כלכלי
הסדר תשלומים שאושר אינו פוטר את היחיד מחובות שאינם בני 

 .הפטר

 192סעיף 
 

 193,194סעיף 
 

 195סעיף 
 

 196סעיף 
 
 

 197סעיף 

הצעה להסדר 
 חוב

להסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת באפשרות החייב להגיש הצעה 
 .הליכים

המחזיקים יחד , בהצעה תמכו רוב המצביעים באסיפת הנושים
 .מכוח ההצבעה בשלושה רבעים

 198,318סעיף 
85-88 

צו לפתיחת 
 הליכים

יחולו הוראות )יתן הרשם צו לפתיחת הליכים י – לא גובש הסדר נושים
 (.הדין החלים בהליכים בפני הממונה

יום  45רשאי להגיש בקשה לביטולו תוך , מו נפגע ממתן הצורואה עצ

 199סעיף 
 200סעיף 
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 .ממועד פרסום ההודעה על הצו

סמכויות 
 הרשם

הסמכויות הנתונות לממונה יהיו נתונות לרשם : סמכויות הממונה
להיות צד , לקבוע הוראות והנחיות: למעט אלה, ההוצאה לפועל

, סמכות לגבי יחיד שנפטר ,בית המשפטלהליכים המתנהלים בפני 
 .למנות חוקרים

יהיו נתונות  לבית המשפטהסמכויות הנתונות : סמכויות בית המשפט
סמכויות לעניין , סמכות להפסיק כהונת נאמן: ההוצאה לפועללרשם 

לרבות סמכות לגבי הפטר )תחולת ההפטר וביטולו , צו שיקום כלכלי
, ביטול צו לפתיחת הליכים, קציבת מזונות(, ממזונות והפטר לאלתר

לאשר משיכת כספים מקופת , פסק דיןלאשר דחיית תביעת חוב מכוח 
(, המשמשים למגורי היחיד)ת במקרקעין יוגמל ולאשר העברת זכו
 ב יציאה מהארץועיכ, תפיסת נכס, סמכות חקירה, מימוש נכס משועבד

 .ועוד

 202סעיף 
 

 204סעיף 

צו לשיקום 
 כלכלי

יתן צו לשיקום כלכלי לאחר שקיים דיון בדוח י לפועלאה רשם ההוצ
 .153ממצאי הבדיקה שהגיש לו הנאמן לפי סעיף 

 203סעיף 

אין הצדקה שרשאי שלא למנות נאמן אם מצא  וצאה לפועלרשם הה אי מינוי נאמן
 .ימלא הרשם את כל תפקידי הנאמן – החליט כך. לכך

 205סעיף 

העברת 
 ההליכים

 

להעביר ניהול  אה לפועלבקשת רשם הוצ – לבית משפטהעברת ההליך 
 .ית המשפטההליכים לב

 150סך החובות עולה באופן משמעותי על  – העברת ההליך לממונה
בקשה לבירור מחלוקת לעניין זכויות  ית המשפט₪ או הוגשה לב אלף

בקשה לביטול עסקה הגורעת  ית המשפטהיחיד בנכס או הוגשה לב
 .מקופת הנשייה

 207סעיף 
 208סעיף 

 הוראות כלליות

חודשים ממועד פרסומו  6נושה רשאי להגיש תביעת חוב לנאמן בתוך  תביעות חוב
נוצר חוב עבר לאחר מתן הצו (. אפשרות להארכת המועד)של הצו 

ל הנובע מתשלום גמלת זכויות "ובכלל זה חוב למל)לפתיחת הליכים 
יום  45תוגש תביעת חוב תוך (, רעוןיעובדים בעניין תאגיד בחדלות פ

 .לפי המאוחר, מיום היווצרות החוב או עד תום תקופת חצי השנה

 210סעיף 

לדחות תביעת חוב בגין חוב , באישור בית המשפט, בסמכות הנאמן 
, אם מצא כי יש בהתנהלות הצדדים משום תרמית ,פסק דיןמכוח 
ניתן ללא בירור לגופו של  פסק הדיןבהן שת נסיבות וקיימ אוקנוניה 

 .עניין ובשל כך אינו משקף נכונה את החוב
 .על הנאמן לשום חוב עבר שאינו קצוב

 211סעיף 
 

 213סעיף 

רשאי להגיש ערעור , הרואה עצמו נפגע מהחלטות הנאמן בתביעת חוב ערעור
 .לבית משפט

 215סעיף 

רשאי להורות על ביטול  המשפטית ב – ביטול פעולה בהעדפת נושים ביטול פעולה 
שנעשתה לפני צו כינוס ושהביאה להעדפת ( לרבות העברת נכס)פעולה 
לגבי נושה . חודשים לפני מועד הגשת הבקשה 3ביצוע הפעולה )נושה 

החייב קיבל  –( חלופיים)סייגים (. שנה לפני המועד – קרוב של החייב
החוב אינו , במהלך העסקים הרגיל ,רעון החוביתמורה הולמת שאינה פ

 .מדובר בחוב מזונות, ₪ 5,000עולה על סך של 
 

רשאי להורות על ביטול בית המשפט  – ביטול פעולה לגריעת נכסים
ביצוע הפעולה , פעולה שנעשתה בלא תמורה או בתמורה שאינה הולמת

 219סעיף 
 
 
 
 

 220סעיף 
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שנים כאשר  4שנתיים לפני מועד הבקשה לצו לפתיחת הליכים או  –
רעון או יבמועד בפעולה היה החייב בחדלות פ, קרוב משפחהמדובר ב

 .שהפעולה הביאה אותו לכך
 

רשאי להורות על ביטול  ית המשפטב – ביטול פעולה להברחת נכסים
 7 – מועד ביצוע הפעולה. פעולה שנעשתה במטרה להבריח נכס מנושים

 .שנים לפני מועד הגשת הבקשה

 221סעיף 

לא ימשכו . ית המשפטמשיכת כספי החייב מקופת גמל טעונה אישור ב קופת גמל
 .כספים המיועדים לקצבה שטרם הגיע מועד תשלומם

 228סעיף 

הגנת דירת 
 מגורים

 בית המשפט. זכות היחיד בדירת מגורים תימכר באישור בית המשפט
לא יאשר אלא אם . לא יאשר אלא לאחר שקיים דיון בנוכחות הצדדים

התועלת שתצמח ממכירת (: מצטברים)התקיימו התנאים הבאים 
בגילו של  ,בין השאר ,בהתחשב, הזכות גוברת על הנזק שייגרם ליחיד

אין אפשרות סבירה . מצבם האישי והרפואי, חתוהיחיד ובני משפ
ליחיד ולבני משפחתו מקום , תהלפרוע החוב בדרך שפגיעתה פחו

מגורים סביר באזור מגוריהם התואם את צורכיהם או הועמד לרשותם 
 .סידור חלופי

יחיד בעל יכולת לממן מקום מגורים סביר  – תקופת הסידור החלופי
יחיד שאין לו יכולת לממן מקום מגורים סביר . שנים 4לתקופה של 

לקבוע ית המשפט בי ארש, ית המשפטב ל ידילתקופה שתיקבע ע
שיקולי בית המשפט . שהתקופה תהיה גם לכל ימי חייו של היחיד

 .בבואו לקבוע משך התקופהמפורטים 
הוראות  ועל זכות היחיד במקרקעין או של מי שהיה שותפו לא יחול

 .לחוק הגנת הדייר 33סעיף 
אה לחוק ההוצ 38יחולו הוראות סעיף  הבמקרה של מימוש משכנת

 . לפועל

 229סעיף 

ניכוי במקור , שכר עבודה)דין קדימה , הוצאות ההליך, חובות מובטחים סדר הפירעון
תשלום חובה שנעשה , מ שנה"מע, פסק דיןמזונות מכוח , מס הכנסה

שעבוד צף (, ארנונה, ל"מל, רשות המיסים –לגביו הסדר תשלומים 
דימה אינם בדין ק, חובות שאינם מובטחים)חובות כלליים (, תאגיד)

 (.כגון תשלומים עונשיים)חובות דחויים , ריבית(, ואינם דחויים

 231סעיף 

הנאמן יחלק לנושים מעת לעת ובהקדם האפשרי כספים שהצטברו  חלוקת כספים
 .חלוקת ביניים – בידו

 .לאחר השלמת מימוש כל נכסי הנשייה תתבצע חלוקה סופית

 239סעיף 
 240סעיף 

זכות שימור 
 בעלות

ית באישור ב. שהועבר ליחיד אך כפוף לזכות שיור בעלות של נושהנכס 
 .להעביר החזקה לבעלים בקיומם של תנאים המשפט

 251,252סעיף 

יראו אותו כמי שהנכס משועבד לטובתו כערובה  ,נושה בעל זכות עיכבון זכות עיכבון
 .להורות לנושה כזה להעביר הנכס לנאמן ית המשפטסמכות בב. לחוב

 254סעיף 

נושה רשאי לקזז חוב עבר שהחייב חב לו כנגד חוב עבר שהוא חב  זכות קיזוז
 .בהתקיים תנאים, לחייב

 255סעיף 

לבית זכות לפנות , זכות עיון במסמכים: מעמד הנושים וזכויותיהם נושים
 .ת נושיםפ  אס  , המשפט

 257-265סעיף 

 266-278סעיף  .פיקוח על הנאמן, הנחיות, סמכויותיו, תפקידיו, מינויו הממונה

 279-286סעיף  .רעוןיסמכויות בית המשפט בעניין הליכי חדלות פ בית משפט
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  ₪ אלף 150חובות מעל  – הליך בפני הממונה

 רעוןינמצא בחדלות פהיחיד 

 הגשת בקשה לממונה

 
 (יום ממועד הגשת הבקשה 30תוך )בקשת ממונה לקבלת מידע נוסף מהיחיד או זימון לדיון בפניו 

 (יום ממועד קבלת המידע או תום הדיון 30תוך )החלטת הממונה 

 
 מתן צו לפתיחת הליכים

 פרסום לציבור ושליחת הצו ליחיד ולנושים

 
 (יום ממועד הפרסום 45תוך )נושה רשאי להגיש בקשה לביטול הצו 

 
 מינוי נאמן

 
 הנאמן או הממונה ל ידידרישת מידע על אודות החייב ע

 
 חייב יוזמן לבירור אצל הנאמןה

 
 (חודשים ממועד פרסום הצו 6תוך )הנושים  ל ידיהגשת תביעות חוב ע

 
 (חודשים ממועד מינויו 9תוך )הגשת דוח ממצאי הבדיקה של הנאמן 

 לאחר מכן אחת לשנה לפחותודוחות תקופתיים נוספים 
 תגובת החייב לדוח

 
יום מקבלת דוח ממצאי הבדיקה של  60תוך )הצעה לתוכנית שיקום כלכלי  לבית המשפטממונה מגיש ה

 (הנאמן
 תשלומים עיתיים / הממונה יקבע דמי מחיה שיוקצו ליחיד

 
 (בהקדם האפשרי)בעניין הצעת הממונה ומתן צו לשיקום כלכלי  ית משפטדיון בב

 סמכות לקצר או להאריך התקופה, שנים 3-הפטר לאלתר או תקופת תשלומים של כ

 
 (חודשים לפני תום תקופת התשלומים 3)ח מסכם מטעם הנאמן וד

 
 הפטר

  ₪ 150,000-50,000חובות  –ההוצאה לפועל הליך בפני רשם 
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 יחיד הנמצא בחדלות פירעון

 
 ההוצאה לפועלבקשה לרשם  /הגשת הודעה

 
 (יום ממועד הגשת הבקשה 30תוך )זימון לישיבה לגיבוש הסדר תשלומים 

 .רשאי לדרוש מסמכים נוספים

 
 קיום הישיבה בפני נציג הרשם 

 (יום מהיום שהרשם הורה על זימונה 30תוך )

      
 היחיד והנושים על ידיהסדר תשלומים מוסכם 

 .הצבעה בה תתקייםשנושים  אסיפת ןזימו – יחיד מסכים להסדר אך אין הסכמה של כל הנושיםה

 :לא גובש הסדר נושים

 
 מתן צו לפתיחת הליכים

 תשלומים עיתיים, סמכות רשם לקבוע דמי מחיה

 
 (יום ממועד הפרסום 45תוך )נושה רשאי להגיש בקשה לביטול הצו 

 
 מינוי נאמן 

 חלות יתר ההוראות הקיימות בהליך בפני הממונה

 
 הנאמן או הממונה על ידידרישת מידע על אודות החייב 

 
 חייב יוזמן לבירור אצל הנאמןה

 
 (פרסום הצוחודשים ממועד  6תוך )הנושים  על ידיהגשת תביעות חוב 

 
 (חודשים ממועד מינויו 9תוך )הגשת דוח ממצאי הבדיקה של הנאמן 

 (אחת לשנה לפחות – דוחות תקופתיים נוספים לאחר מכן)

 
 תגובת החייב לדוח

 
 בעניין דוח ממצאי הבדיקה שהגיש הנאמן אה לפועלדיון בפני רשם ההוצ

 תקופת תשלומים/הפטר לאלתר /סמכות בעניין הפטר

 
 (.חודשים לפני תום תקופת התשלומים 3)דוח מסכם מטעם הנאמן 

 
 הפטר

  



 

60 |   פורום ארגוני צעירות והחצר הנשית  | מיפוי מענים והסדרים    –חובות  פרויקט  

 ארגוני הסיוע  ב רשימת אנשי קשר בארגוני הנושים ו ':נספח ה

 ארגוני הנושים

 דרכי פנייה  שם בעל התפקיד הנוכחי  תפקיד שם הארגון

מנהל מרכזי גבייה ומנהלי  בנק לאומי 
 מרכזי הגבייה האזוריים 

מנהל כללי של  – דני ריבנר
 מרכזי הגבייה. 
תל אביב שרון  –איילת מנדלר 

 וירושלים 
אזור  –ריקי זילברמן מור 
 השפלה והדרום 

 זור הצפוןא –מנחם דויד 

הסניף  עםשיח  לא מצליחים לקיים כאשר
על המופיעים מספרי הפנייה עם או 

 לבקש הפנייה מהסניףים, ניתן המכתב
למרכזי גבייה ולבקש לדבר עם המנהלים 

 בהתאם לתפקיד. 

ממונה על מרכזי הגבייה  בנק דיסקונט
 yochi.amrani@dbank.co.il יוכי עמרני  )ארבעה לפי אזורים(

 

סגן מנהל מחלקת בקרה  בנק הפועלים
מחלקה  -וגביית חובות 

 שלושהארצית ממונה על 
 מרכזי גבייה בארץ

יש קושי, אם  . רצוי לפנות ישירות לסניפים זוהר עמרם 
למרכזי הגבייה  לבקש הפנייה ניתן 

 האזוריים או למחלקה הארצית.

רשות האכיפה 
 והגבייה 

רכז קשרי חוץ )יש בכל 
 מחוז(

 
 מנהלת תחום חייב נזקק 

מנהל תחום  -זוהר דורני 
פרויקטים וקשרי חוץ מחוז תל 

 אביב
מנהלת תחום  –אביבה גבאי 
 חייב נזקק

בה המקרה מטופל או שלפנות ללשכה 
מספרי . מקום המגוריםללשכה הקרובה ל

  טלפון
יש בעיה וצריך עזרה נוספת, ניתן אם 

בדרכים לדרגים גבוהים יותר לפנות 
 המפורסמות באתר. 

 : דרכי פנייה ללשכות ההוצאה לפועל

 יש מוקד מידע ואפשר להתכתב )"צ'אט"( עם נציג.  –אתר האינטרנט  –

חג בין השעות , ערבי 18:00-8:00ה' בין השעות -. ימים א'073-2055000* או בטלפון 35592מוקד הטלפוני:  –

12:30-8:00. 

אפשר לקבל מידע ושירות ולהגיש בקשות בכל אחת מהלשכות, בלי קשר לכתובת מגורי החייב או למקום  –

מחוז תל אביב מונה לשכה אחת ומחוזות ירושלים והדרום,  –שבו מתנהל התיק נגדו. יש ארבעה מחוזות 

לשכות הוצאה לפועל. אפשר לבדוק באתר  25מרכז, וחיפה והצפון מונים מספר לשכות. בסך הכול פועלות 

 את מיקום הסניפים ושעות הפעילות ופשוט להגיע: 

19b2ffabce3b-9610-40e5-43e7-https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=c673e628  . 

 .יש גם מוקד תורים שניתן לקבוע בו תור

בירושלים. ניתן לפנות ללשכות ההוצאה לפועל לקבלת תדפיס חובות אך קנסות פועל  לגביית המרכז –

 הטיפול בהם מתבצע בפנייה בכתב למרכז לגביית קנסות )להפחתת ריבית, פריסה וכדומה(.

 

 ארגוני הסיוע

אוכלוסיית  סוג הסיוע שם הארגון
 יעד

אזור , גיל)
 (בארץ

 דרכים ליצירת קשר פירוט נוסף

עובדים  תוכנית יתד 
 סוציאליים 

25-18 
 בכל הארץ

עובדים 
סוציאליים 

המתכללים את 
העבודה עם 

מצבי ב ותצעיר

  : רשימת העובדים
2-https://www.yated.org/11/ 

  : שאלון התאמה
il.formtitan.com/q2#-https://yated/ 

 

mailto:yochi.amrani@dbank.co.il
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=c673e628-43e7-40e5-9610-19b2ffabce3b
https://www.yated.org/11-2/
https://www.yated.org/11-2/
https://www.yated.org/11-2/
https://yated-il.formtitan.com/q2#/
https://yated-il.formtitan.com/q2#/
https://yated-il.formtitan.com/q2#/
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 ארגוני הסיוע

אוכלוסיית  סוג הסיוע שם הארגון
 יעד

אזור , גיל)
 (בארץ

 דרכים ליצירת קשר פירוט נוסף

סיכון. צעיר 
בחובות יכול 
ס "לפנות לעו
, יתד לעזרה

עובד עם צעיר 
בחובות יכול 

לפנות 
 . להתייעצות

הסיוע 
המשפטי של 

משרד 
 המשפטים 

כל אדם  עורכי דין 
המתאים 

 לקריטריונים

ממשלתי מענה 
המספק ייצוג 

משפטי לזכאים 
על פי 

 הקריטריונים.

כל הפרטים על דרכי הפנייה, התנאים ופרטי הקשר נמצאים  •
  באתר האינטרנט של הסיוע המשפטי של משרד המשפטים:

• https://www.gov.il/he/service/legal_aid_application 

חטיבה 
לקידום נוער 

וצעירים 
בעיריית 
 ירושלים 

מרכז 
שנותן סיוע 

בכלל 
תחומים 
לנוער 

, וצעירים
כולל 

מחלקה 
משפטית 
ותוכנית 
ייחודית 
 לטיפול

 לאוכלוסייה
 13-26בגילאי 
תושבי 

ירושלים 
 .רווקים

מיצוי זכויות, 
עורכי דין ואנשי 

 טיפול 

https://www.jerusalem.muni.il/he 
/residents/youth/kidumnoarpromotingyouth/ 
לטיפול בנושא חובות ניתן לפנות לחטיבה ולבקש לדבר עם עו"ד 

 אפרת רותם.
 

עת לדעת 
 חברה בע"מ

הכשרות 
לצוותים 
וסדנאות 

ניהול 
 כלכלי

כלל 
 האוכלוסייה

מלבד הסדנאות, 
ניתן להתקשר 
להתייעץ איתם 

בנושא של 
בחובות,  ותצעיר

יש להם גם 
עורכי דין  מאגר

 שיכול לעזור

עוסק בנושא בעצמו  –ניתן לפנות לבני שחורי, מנכ"ל החברה 
 052-8769033טלפון:  –בימים אלו 
 info@etladaat.orgדוא"ל: 

ליווי  פעמונים 
כלכלי, 
סדנאות 
בתחומים 

 רבים. 

כלל 
 האוכלוסייה 

מלבד הסדנאות 
הרגילות יש 
להם מחלקה 

המתמחה בנוער 
וכדאי  ותוצעיר

לפנות אליהם 
 'תכלס'. 

יש להם גם 
פיילוט של 
 ותטיפול בצעיר
עם חובות 

שאולי יתרחב 
 בעתיד. 

 מנהלת תחום הדרכה לקבוצות -שרון לוין 
 sharon@paamonim.org: ל"דוא
 
 
 'מנהלת פרויקט 'תכלס -שני בצלאל  

 shani@paamonim.org: ל"דוא
 
 

הקליניקה 
לזכויות 

ילדים ונוער 
באוניברסיטת 

 ירושלים

ייעוץ 
משפטי של 
סטודנטים 
 למשפטים

25-13 
תושבי 

ירושלים 
 והסביבה

קליניקה 
משפטית 
המתמחה 

על  ותבצעיר
קצה הרצף. יש 

 מנהלת הקליניקה –עורכת דין שירן רייכנברג 
 shiranrei@gmail.comדוא"ל: 

 

https://www.gov.il/he/service/legal_aid_application
https://www.jerusalem.muni.il/he%20/residents/youth/kidumnoarpromotingyouth/
https://www.jerusalem.muni.il/he%20/residents/youth/kidumnoarpromotingyouth/
https://www.jerusalem.muni.il/he%20/residents/youth/kidumnoarpromotingyouth/
https://www.jerusalem.muni.il/he%20/residents/youth/kidumnoarpromotingyouth/
mailto:info@etladaat.org
mailto:sharon@paamonim.org
mailto:shani@paamonim.org
mailto:shiranrei@gmail.com
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 ארגוני הסיוע

אוכלוסיית  סוג הסיוע שם הארגון
 יעד

אזור , גיל)
 (בארץ

 דרכים ליצירת קשר פירוט נוסף

קליניקות 
נוספות 

באוניברסיטה 
שעוסקות 

בחובות ובמידת 
הצורך יפנו 

 אליהם

קליניקה 
קהילתית 
המרכז 

הבינתחומי 
 )הרצליה(

סטודנטים 
 למשפטים 

אזור המרכז 
 והשרון

קליניקה 
מומחית בנושא 

חובות. ניתן 
לפנות לקבל 
ייעוץ וייצוג 

משפטי )גם למי 
שלא זכאי 

לסיוע משפטי 
לפי הכללים של 

משרד 
 המשפטים( 

 מנהלת הקליניקה  –עו"ד נטע נדיב 
 neta.nadiv@idc.ac.ilדוא"ל: 

 

הקליניקה 
לעריכת דין 
קהילתית 
במרכז 

האקדמי 
למשפט 

ולעסקים 
 ברמת גן

סיוע 
משפטי 

ללא עלות 
על ידי 

סטודנטים 
למשפטים 
בנושאים 
חברתיים 
 כלכליים

צעירים חסרי 
עורף 

משפחתי וכל 
, הגילאים

 אזור המרכז

הקליניקה 
עוסקת גם 

בקידום מדיניות 
 בתחומי העיסוק

 168שלוחה  03-6000800: טלפון
 03-6000872: פקס
 liat@clb.ac.il: מייל

עמותה העובדת  כל הארץ  סדנאות למרחב
 ותעם צעיר

, שנים רבות
מציעים סדנאות 

המתמקדות 
בנושא של שיח 
וליווי כלכלי 
בתוך קשר 

 טיפולי

 : ניתן לפנות לעמותה דרך האתר
https://www.lamerhav.co.il/ 

 info@lamerhav.co.il או בדוא"ל: 

סדנאות,  החצר הנשית 
ייעוץ 

והכוונה 
 כללית

סדנאות בנושא  כל הארץ 
התמודדות עם 
 ותחובות לצעיר

ניתן . ולצוותים
ליצור קשר גם 

לקבל ייעוץ 
והכוונה כללי 

 בנושא

ניתן לפנות לעמותה דרך הדוא"ל של המשרד והוא ינותב 
 office.hatzer@gmail.comבהתאם: 
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 פירוט המרואיינים  ':נספח ו

 שם המרואיין  תפקיד  שם המוסד / הארגון  

 נושים

 דני ריבנר אגף גבייה )חובות בעייתיים( בנק לאומי 

מחלקה  –סגן מנהל מחלקת בקרה וגביית חובות  הפועלים בנק 
 מרכזי גבייה בארץ 3ארצית ממונה על 

 זהר עמרם 

 יוכי עמרני ממונה על מרכזי הגבייה )ארבעה לפי אזורים( בנק דיסקונט

 גרנית אופק   מנהלת יחידת ההסדרה פיקוח על הבנקים בנק ישראל 

 אביבה גבאי  מנהלת תחום 'חייב נזקק' רשות האכיפה והגבייה 

 עו"ד רונית רוזין מנהלת מחוז תל אביב  רשות האכיפה והגבייה 

 שולמית אזולאי  אגף הגבייה ביטוח לאומי 

 ניב ערד  מחלקה משפטית   כרטיסי אשראי לישראל  –כ.א.ל 

ארגוני  
 סיוע

 עו"ס יערה קיפניס  ביפומנהלת 'החצר הנשית'  החצר הנשית

 כרמית הולצמן   רכזת מיצוי זכויות בחיפה   החצר הנשית

 עו"ס יבגי מאיר  מנהלת מרכזי מיצוי זכויות ארצית  ידיד

 עו"ס אדווה מוג'ה  רכזת קו סיוע ורכזת בוגרים  24הלב  -עלם 

 מילינר עו"ס תמר  מנהלת תוכניות בוגרים 'ילדים בסיכוי' ילדים בסיכוי 

 עו"ס בני שחורי  מנהל  עת לדעת 

 עדי לנדאו  מנהלת כספים ומפתחת תוכנית לצעירים בחובות  למרחב 

תכנון כלכלי לנוער ולצעירים במצבי  -תכלס  פעמונים 
  סיכון

 שני בצלאל 

 עו"ד אפרת רותם  מנהלת תוכנית דרור וסיוע משפטי לצעירים  סיוע משפטי ירושלים -מקבץ 

משרד  –הסיוע המשפטי 
 עו"ד רחלי ירדן  ממונה ייצוג קטינים, סיוע משפטי מחוז ירושלים המשפטים

משרד  –הסיוע המשפטי 
 עו"ד יפעת שרפלר   תחום חובות  המשפטים

משרד  –הסיוע המשפטי 
 המשפטים

ורפרנטית חיילים, מחוז אחראית תחום חובות 
 עו"ד מור אטיאס  מרכז 

המרכז  –קליניקה לנוער וצעירים 
 עו"ד שרון ציונוב מנהלת הקליניקה ואחראית על נושא החובות  הבינתחומי הרצליה

 עו"ד נטע נדיב 

הקליניקה לזכויות ילדים ונוער 
האוניברסיטה העברית )עובדים 

גם עם צעירים חסרי עורף 
 משפחתי(  

עו"ד שירן  מנהלת הקליניקה
 רייכנברג

 עו"ס טלי מאור  מנהלת הדיורית לצעירות בתל אביב אותות 

 –מרכז זכויות נשים עירוני 
עו"ד דנה אייזנר  מנהלת מ.נ.ע   ראשל"צ 

 לביא 

 


