עדכון לאור משבר הקורונה לחייבים בהוצאה לפועל ,מרכז לגביית קנסות ובחדלות פרעון
ההוצאה לפועל
בעקבות מצב החירום בשל נגיף הקורונה ,רשות האכיפה והגבייה (ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות) הוציאה
בימים האחרונים הנחיות חדשות שיש להן השפעה על חייבים .להלן סיכום ההנחיות עבור חייבי הוצאה לפועל עם
הסברים בשפה פשוטה .הסיכום רלוונטי לחייבים בלבד ,ואין בו מענה לשאלות זוכים ונושים בהוצאה לפועל.
הסיכום מעודכן נכון לתאריך  17.3.2020ויתכנו תוספות בימים הקרובים.
אילו בקשות ניתן להגיש בהוצאה לפועל?
ביום  15.3.2020וביום  17.3.2020הוציא שר המשפטים הנחיות לפיהן יטופלו בקשות רק בעניינים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

בקשת חייב לבטל פקודת מאסר.
בקשת חייב לעכב או לבטל פינוי.
בקשה לביטול מימוש כספים.
בקשת חייב לבטל עיכוב או הגבלת יציאה מן הארץ.
ביטול הגבלת חייב מקבלת דרכון.
בקשה לביטול עיקול שהוטל על חשבון עובר ושב (כלומר ,עיקול על חשבון הבנק).
בקשה לביטול עיקול שהוטל על משכורתו של החייב.

איך ניתן להגיש את הבקשות הללו?
לשכות ההוצאה לפועל סגורות ,לכן ניתן להגיש את הבקשות באמצעים הבאים:
 .1ניתן להגיש בקשות באמצעות האזור האישי באתר הוצאה לפועל (יש צורך בהרשמה מקדימה באתר):
https://public.eca.gov.il/Main.aspx?ReturnUrl=%2f
 .2באמצעות דוא"ל ופקס .לכל לשכה פרטים משלה ,לכן מומלץ לכתוב בגוגל את שם הלשכה כדי להגיע לפרטים
הספציפיים .למשל – "לשכת הוצאה לפועל חיפה" .להלן פרטי מידע של לשכות מרכזיות:
•

לשכת הוצל"פ חיפה :פקס hfa-hayavim@eca.gov.il ,0723907840

•

לשכת הוצל"פ תל-אביב :פקס tlv-hayavim@eca.gov.il ,072-3986196

•

לשכת הוצל"פ באר שבע :פקס brs-hayavim@eca.gov.il ,08-6647704

•

לשכת הוצל"פ נוף הגליל :פקס naz-hayavim@eca.gov.il ,04-6908035

•

לשכת הוצל"פ ירושלים :פקס jer-hayavim@eca.gov.il ,02-5600456

 .3למידע נוסף או קושי בהוצאת סיסמה לאזור האישי ,מומלץ לפנות למוקד רשות האכיפה והגבייה בטלפון
כוכבית .35592

האם יכולים להטיל עליי הגבלות בזמן המשבר? למשל ,האם יכולים לפנות אותי מביתי?
•

רשות האכיפה והגבייה הודיעה כי לא יבוצעו הליכי עיקול מיטלטלין ,תפיסת רכב ופינויים מדירות ,כולל
במהלך הליכי כינוס נכסים – אלא אם כן המקרה דחוף או חריג ואושר על-ידי הרשם .במידה וניתנה החלטה
לביצוע הליך כזה כנגדכם ,אתם מוזמנים ליצור קשר עם הקליניקה למימוש זכויות באמצעות ההליך האזרחי
בטלפון  04-8288611או במייל.Hrcl.haifa@gmail.com :

•

רשות האכיפה והגבייה הודיעה כי לא יבוצעו צווי הבאה ולא יבוצעו צווי מאסר ,למעט צו מאסר ידני שהוגש
נגד חיייבים במזונות.

•

רשות האכיפה והגבייה הוציאה הנחיות לזוכים ולנושים ,לפיהן הם לא יכולים להגיש בקשות לנקיטת הליכים
מרחוק ,ובמקרים דחופים עליהם להגיע פיזית ללשכות ההוצאה לפועל כדי להגיש את הבקשה .לכן ,אנו צופים
כי לא יוגשו בקשות רבות כאלה.

•

עוד הודיעה הרשות כי לא תפתח תיקים חדשים ,למעט במקרים חריגים ותיקי מזונות .לכן גם אם אתם עומדים
בפני איום על פתיחת תיק נגדכם ,כולל תיק פינוי מדירה ,התיק ייפתח רק במקרים שיש הצדקה מיוחדת.

מה ניתן לעשות אם אי אפשר לשלם את צו התשלומים ששולם עד כה בעקבות המשבר?
בקשה להפחתת צו תשלומים לא נמצאת ברשימה הבקשות הדחופות שיידונו .יחד עם זאת ,רשות האכיפה והגבייה
הודיעה בפייסבוק שלה בתאריך  17.3.2020שמועד תשלום הצווים נדחה עד לסיום מצב החירום המיוחד .נכון
להיום ,התאריך לסיום מצב חירום הוא  ,22.3.2020אולם יש סיכוי גדול שיאריכו את תוקפו.
בכל מקרה ,אם אינכם יכולים לשלם בעקבות המצב ואתם חוששים כי יוטל עליכם עיקול או הגבלה אחרת ,כפי
שהסברנו למעלה ,רשות האכיפה והגבייה הוציאה הנחיות לזוכים לפיהן הם לא יכולים להגיש בקשות לנקיטת
הליכים מרחוק ,ובמקרים דחופים עליהם להגיע פיזית ללשכות ההוצאה לפועל .לכן אנו צופים כי לא יוגשו בקשות
רבות כאלה .אולם אם אתם עומדים בפני בעיה כזו ,אתם מוזמנים ליצור קשר עם הקליניקה למימוש זכויות
באמצעות ההליך האזרחי בטלפון  04-8288611או במייל.Hrcl.haifa@gmail.com :
אנו ממליצות שאם אינכם יכולים לשלם בעקבות המצב ,בכל מקרה תגישו במקביל בקשה להפחתת צו תשלומים
ותסבירו כיצד משבר הקורונה השפיע על הכנסתכם .אם אתם נמצאים באיחוד תיקים ,מומלץ עוד יותר להגיש
בקשה כזו.

המרכז לגביית קנסות
רשות האכיפה והגבייה הודיעה כי שר המשפטים הורה להשהות את הליכי הגבייה הננקטים על ידי המרכז לגביית
קנסות.
לחיייבים המצויים בהסדר חוב ,המרכז לגביית קנסות מאשר לשלם את התשלומים של חודשים מרץ-אפריל-מאי
עד לתאריך  15ביוני .2020
במידה והוטל עליכם עיקול או כל הגבלה אחרת לפני הוראה זו ,וההגבלה מקשה עליכם לאור מצב החירום ,מומלץ
להגיש בקשה להסרת העיקול למרכז לגביית קנסות .דרכי הפנייה למרכז:
•

דואר אלקטרוניgviyamgk@eca.gov.il :
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•

טופס מקוון:
&https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=pniyot@eca.gov.il
department=2

•

פקס02-6547799 :

•

מוקד טלפוני :כוכבית 35592

אם אתם זקוקים לסיוע ,אתם מוזמנים ליצור קשר עם הקליניקה למימוש זכויות באמצעות ההליך האזרחי
בטלפון  04-8288611או במייל.Hrcl.haifa@gmail.com :

חדלות פרעון  /פשיטת רגל
הממונה על הליכי חדלות פרעון הוציאה ביום  15.3.2020הנחייה חדשה עבור מי שנמצא בהליך פשיטת רגל או
חדלות פירעון ולא יכול לשלם את התשלומים החודשיים בעקבות המשבר החדש שנוצר.
מומלץ לקרוא בעיון את ההנחיה ולהעביר אותה לעורך/ת הדין המייצג/ת אתכם:
https://www.gov.il/blobFolder/policy/new-procedure-corona-2/he/new-procedure-corona.pdf
בקצרה ,ההנחיה נוגעת לחייבים שכירים שפוטרו ,או שהוצאו לחופשה ללא תשלום ,או שתנאי העסקתם נפגעו
בעקבות המשבר.
חייבים אלה יוכלו להגיש בקשה להפחתת התשלומים החודשיים או לקבלת פטור זמני מתשלום .בבקשה כזו יש
לכלול את תקופת העבודה והשכר ששולם ,מועד הפיטורין  /חל"ת  /שינוי השכר והסיבה לכך .בנוסף יש לצרף
מסמכים מתאימים :חמישה תלושים אחרונים ,אישור המעסיק על שינוי תנאים  /טפסים שהוגשו לביטוח לאומי
לקצבת אבטלה.
עבור עצמאים נדרשים מסמכים שונים .מומלץ לקרוא בהנחיה.

מומלץ להשאר מעודכנים בהנחיות רשות האכיפה והממונה על הליכי חדלות פרעון באתרי הרשויות:
חדלות פרעון:
https://www.gov.il/he/departments/topics/corporate_liquidation

רשות האכיפה והגבייה:
\https://www.gov.il/he/departments/news/coronavirus-update-12032020

משכית בנדל ,עו"ד
ראש תחום קיום בכבוד
האגודה לזכויות האזרח בישראל

רעות כהן ,עו"ד
הקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי
הפקולטה למשפטים ,אוני' חיפה
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