
  
 

  

 

 םיפסכ תיבג תטיקנל םיכילהה רבדב םיללכ
 

 :הבכרה ןלהלו הייבג יניינעל הדעוו תושרה המיקה ,2022 ב"פשתה )151 'סמ( תויריעה תדוקפ ןוקיתל קוחל םאתהב

  .הייריעל ש"מעויהו הייריעה רבזג ,הייריעה ל"כנמ

 תושרה טוקנתש םיכילהה רבדב  ,ןוקיתל קוחל 'ב 330 ףיעסל םאתהבו תושרה שאר רושיאב ,העבקו הנד הדעווה

 םיללכ ,הייבגה ילולסממ דחא לכב ובגייש תובוחה יגוס תוברל ,ןיד לכ יפל , הל םיעיגמה םיפסכה תייבגל תימוקמה

 .םימולשתל םתסירפ תועצמאב תובוח תרדסה תוינידמו הייבגה ילולסמ ןיב רבעמ רבדב

 

 לכ יפ לע הל םיעיגמה ,ןוקיתל א330 ףיעסב םתרדגהכ תובוח תייבגל יחרזאהו ילהנמה היבגה ילולסמב לעפת תושרה

 אלש תוסנקל םירוגיפ תופסותו םדעומב ומלוש אלש תוסנק ,םירוגיפ ימולשת ,דעומב ומלוש אלש הבוח ימולשת :ןיד

 םדעומב ומלוש

 

 :ןוקיתל םאתהב ועבקנש םיללכ רפסמ ןלהל

 לולסמב םא ןיבו ילהנמה היבגה לולסמב הבגנ םא ןיב ,הייריעה תפוקל דקפוי הייריעל עיגמה בוח םוכס לכ •

  .הייריעה ירפסב םשרייו ותייבג רחאל הדובע ימי השולשמ רחואי אל ,יחרזאה היבגה

 בייחל .ליגר ראודב בייחה לש ונעמל חלשית ,ודעומב םולשת םליש אלש בייחל בוח םולשתל הנושאר השירד •

  .השירדה חולשמ דעוממ בוחה םולשתל םימי 25 ונתניי

 הריסמ רושיא םע םושר ראודב בייחה לש ונעמל חלשית הפיכא יעצמא תטיקנ ינפל ידימ בוח םולשתל השירד •

  .השירדה חולשמ דעוממ בוחה םולשתל םימי 25 ונתניי בייחל .תישיא הריסמב רסמית וא

  :בוח םולשתל תושירד חולשמל סחיב תורעה

 :חולשמל ןעמה -

ü ונעמ יפל ,ןיסולכואה םשרמב םושר ונניא םא קרו ןיסולכואה םשרמב םושרה ונעמ :דיחי יבגל 

  .הייריעה ירפסב םושרה

ü הייריעה ירפסב וא תורבחה םשרב ןיד יפ לע םושרה ונעמ :דיגאת יבגל.  

 ןפואב ומע תורשקתהל בייחה יטרפ םייוצמ הידיבו תונווקמ תועדוה תחילשל ךרעמ הליעפמה תושר -

  .רומאה ןפואב םג תושירדה תא חלשת ,ןווקמ

 ראודב םג חלשית העדוהה ,תנווקמ העדוה תועצמאב ידימ בוח םולשתל העדוהה תא חלשת תושרהו לככ

  .הריסמ רושיא תפסות תבוח אלל םושר

 תורשקתהל םהיטרפ תא ןכדעלו רשאל האשרה ילעב םיבשותל רשפאיש ךרעמ תמקהל לעפת תושרה

  .תנווקמ

 ןתינש דעומה ךותב םלוש אל בוחהו ידימ ןפואב בוח םולשתל בוח תשירד בייחל הרסמנ וא החלשנש רחאל •

  םאתהב בוחה תייבגל םילוקיעו הפיכא יעצמאב טוקנת תושרה ,ךכל



  
 

  

 

 לכ יפ לע תושרל הנתינש תוכמסל םאתהבו בוחה תוביסנל םאתהב לכהו תושרב היבגה לע הנוממה תטלחהל

  .ןיד

 ילוקיע ,םיפסונ 'ג דצ ילוקיע ,קנב תונובשח ילוקיע :ןוגכ בוחה תייבגל הפיכא יעצמא טוקנת תושרה

 חמצת יכ טילחת תושרהו לככו ןיינעה תוביסנב דועו לעופבו םושירב בכר ילוקיע ,לעופבו םושירב ןילטלטימ

  .תויתדימ לע הרימש ךות יעצמאה תלעפהמ תילכלכ תלעות הל

 

 :הפיכא יעצמאו בוח םולשתל תושירד חולשמל סחיב תורעה

 בוחה דוע לכ םיוסמ בוחל עגונב הפיכא יעצמא ודגנכ וטקניי אלו בוח םולשתל השירד בייחל חלשית אל -

 הנתינ אל דוע לכ ,השגוה םאו ךכל יאכז אוה םא רוערע וא ררע ,הגשה תשגהל דעומה ףלח אלו טולח אל

  .רוערעל וא ררעל דוע הנניאש הטלחה

 השירד תועדוה בייחל חולשל תושרה תיאשר ,בייחה לש בוחהמ קלחל סחיב הגשה השגוהו לככ ,ףסונב

  .תקולחמב יונש ונניאש בוחהמ קלחל סחיב הפיכא יעצמא תטיקנלו בוח םולשתל

 ,התריסמ וא התחילש םוימ הנש ךותב לוקיע לטוה אלו ידימ םולשתל בוח תשירד תעדוה החלשנו לככ -

  .בוחה םויק לע ,הנשל תחא ,בייחל העידוה תושרה םא טעמל תפסונ העדוה חלשיתש ינפל לוקיע לטוי אל

 ,ותייבגל הפיכא יעצמא תלעפהב הלחה םרט הייריעהו יפוסל בוחה ךפה ובש דעומהמ םינש שולש ופלח -

  .תושרב הייבג יניינעל הדעווה רושיאבו תוגירח תוביסנב אלא הפיכא יעצמא הייריעה דוע טוקנת אל

 

  יפוס בוח ילעב םיבייחה ץבוק תקפהמ לחה ,תעד לוקיש תלעפה תבייחמו הייבגל תעגונה הלועפ לכ

  ,הלועפה עוציבל םימושינה רושיאו הפיכא תלועפ לכל םידעוימה םיצבקה תקפה ,ךשמהבו

  .הב דיקפתה לעב וא דבועה וא הייריעה ידי לע עצובת

  .תושרב אכמס רב השרומ י"ע ומתחי םילוקיעה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

 תובוח תייבגל הייריעה טוקנתש םיכילהה
 

 :תובוח תייבגל הייריעה טוקנתש םיכילהה

 ילטיהו הרימש תרגא ,הנונרא םולשת תוברל ,הבוחה ימולשת תייבג םשל תילהנמ הייבג תועצמאב לעפת הייריעה

 .תקולחמב יונש וניאש טולח בוח םיווהמו םדעומב ומלוש אל רשא תוסנק ימולשתו חותיפ
 

 :תואבה הפיכאה תולועפמ תחא לכב טוקנל לכות הייריעה

 תלועפ רואית

 הפיכאה/הייבגה

 לש בוח

 םידיחי

 לש בוח

 םידיגאת

 תורעה

 תושר ימולשת דגנכ אל   תילהנמ הפיכא

 החילשל היצפוא םע ליגר ראודב + + הנושאר הארתה

 )ל"אוד ,ןורסמ( תנווקמ ךרדב

 .בייחה לש ויטרפ תא שיו הדימב

 הנשב םיימעפ חלשת תושרה ףסונב

 רשק אלל ריעה לכל תוארתה

 .בייחה אצמנ וב הפיכאה ךילהל

 וא הריסמ רושיא םע םושר ראודב + + הינש הארתה

 תואצוה רשאכ תישיא הריסמ

 ןתינ .בייחה לע תולח חולשמה

 שיו הדימב תנווקמ העדוה חולשל

 ןויצ םע בייחהמ בתכב המכסה

 וז הרקמ לכב .תורשקתהה יטרפ

 םושר ראודל ףילחתכ האב אל

 /בייח רותיא

 הרבחב הטילש לעב

+ +  

  + + תלוכיו שוכר תריקח

 תושר ימולשת דגנכ אל + + תילהנמ הפיכא

  + + קנב תונובשח ילוקיע

  + + רכש ילוקיע

  + + תוריכש ימד לוקיע

 דרשמב בכר לוקיע

 הרובחתה

+ +  



  
 

  

 

 תורבחו סמה תויושרב תוברל + + םירחא 'ג דצ ילוקיע

 חוטיבה

 תלועפ רואית

 הפיכאה/הייבגה

 לש בוח

 םידיחי 

 לש בוח

 םידיגאת 

 תורעה

 הרהזא תורעה םושיר

 יסכנ לע ןיעקרקמה םשרב

 בייחה

+ +  

 ןובזיעמ תויוכז יוצימ

 הייבג/רטפנש בייח

 םישרוימ

+   

  + + ןילטלטימ לוקיע םושיר

 לעופב ןילטלטימ לוקיע

 )'ג דצ לצא םג(

+ +  

 דצמ הייבג תולועפ עוציב

 בייח וניאש 'ג

 חלשנש לוקיעה ווצ תא עציב אלש + +

 וילא

 תושר ימולשת ללוכ   תיחרזא תיטפשמ הפיכא

 הפיכא יכילה תטיקנ

 תועצמאב םייטפשמ

 םיינוציח ןיד יכרוע

 רצוקמ ןיד רדסב תועיבת תוברל + +

 פ"לצוהב בוח יקית תחיתפו

 ילעבמ הייבג ,ךסמ תמרה

 בייחה דיגאתה הטילש

 +  

 דיגאתה לש קורפ יכילה

 בייחה

 +  

 תושר ימולשת דגנכ אל   תילהנמ הפיכא

 ןובזיעמ תויוכז יוצימ

 הייבג/רטפנש בייח

 םישרוימ

+ +  

 סכנ לש לעופב שומימ

 בייחה

+ +  

 וא/ו הרשפ ימכסה עוציב

 תובוח תקיחמ

 ל"כנמ לש תובוח תקיחמ להונ י"פע + +

 רזוחב םסרופש םינפה דרשמ

 20/12/2012 םוימ 5/2012



  
 

  

 

 םיקוחה תוארוה י"פע עוציבל םירתומהו םילהנמה םהילע וטילחהש הפיכא/הייבג תלועפ לכ ןכו

 

 הנש תוחפל הפלחו בוחה תייבגל עייסל ידכב תילהנמה הייבגב ןיא יכ הייבגה לע יארחאה להנמה חכונ םהב םירקמב

 תיחרזא העיבת תשגה םשל לעפתו ,יחרזא הייבג לולסמל הייריעה רובעת ,הנושאר השירד תעדוה תחילש דעוממ

 ,ליעל וניוצש הפיכאה יכילה בור וצומ םא ןיב ,םירוגיפה ימולשת ןכו ודעומב םלוש אל רשא הבוחה םולשתל רשקב

 להנמה תעד לוקישל םאתהב לכהו הפיכא יכילה תלעפה םרט םיב        ייח דגנ העיבת שיגהל ןוכנל האצמ םא ןיבו

 תלעותהו ילהנמה הייבגה לולסמב וטקננש םיכילהה ,בוחה תורצוויה תוביסנ תא ןחבי רשא ,הייבגה לע יארחאה

 .העיבת תשגהב היופצה

 

  .תושרל םיעיגמה םיפסכ תייבגל יסיסב הפיכא לגרסל המירז םישרת לש אמגוד ןלהל

 קוחה תושירדל םאתהב לכהו ופוגל ןחביי בוח הרקמ לכו אלמ ןפואב בייחמ וניא םישרתב טרופמה תוליעפה רדס

  :ןיינעל תונושה תונקתהו

 

 

  

 

 

 

 

 



  
 

  

 

 
 חוב תרשים זרימה - גבית

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

קבלת קובץ 
 חייבים

הודעת דרישת חוב שנייה 
 דואר רשום עם אישור מסירה 

  ימים25 לתשלום בתוך 

הודעת דרישת חוב ראשונה 
  ימים25 לתשלום בתוך – דואר רגיל

 ת"זהעברת קובץ הכולל מספרי -  אימות נתונים
 עדכנית עם כתובת וקבלתו חזרה הפניםלמשרד 

 כתובת קיימת לא זהה למרשם
 (יש לעדכן כתובת)

 כתובת קיימת זהה למרשם
 

 לא שולם

 תהליך נעצרשולם 

משלוח הודעת 
דרישת חוב 

נוספת 
 דואר רשום

עיקולי חשבונות 
בנק במדיה 

 

 

 לא נתפס חשבון נתפס חשבון

ניתן לממש 
 עד גובה החוב 
 (נכסים נזילים)

 לא ניתן לממש 
 עד גובה החוב 

 (נכסים לא נזילים)
 

 לא שולם

יש 
אישור 

מסירה  

אין 
אישור 

מסירה  

  אימות נתונים

 תהליך נעצרשולם  לא שולם

 תהליך נעצרשולם 

 עיקול מיטלטלין בפועל
 (ליווי שוטרים בשכר בהתאם לצורך)

נסיון עיקול 
מיטלטלין ברישום 

 

איתור נכס 
לפי נקודת ציון 

חייב בעל כתובת 
 מגורים במרשם

חייב ללא כתובת 
 מגורים במרשם

 איתור  לא צלח איתור צלח

 רישום  לא צלח רישום צלח

 תהליך נעצרשולם  לא שולם

 ביצוע מימוש
 ימים 30המתנה 

לקבלת תשלום 
 החוב או חלק ממנו

כתובת קיימת 
לא זהה למרשם 

 (יש לעדכן כתובת)
 

כתובת קיימת 
 זהה למרשם

 

  אימות נתונים

 עיקול לא צלח עיקול צלח החוב שולם



  
 

  

 

  םימולשת תוינידמ

 .בוחה הבגנ הב סמה תנשל רבעמ םימולשת תסירפ אלל םישרדנה תובוחה תא הבגת הייריעה ,ללככ  .א

 לע יארחאה להנמה רושיאב םימולשת רפסמ ינפ לע בוחה םולשת תא סורפל םיבייחל רשפאת הייריעה  .ב

-ם"שת ,)הבוח ימולשת לע הדמצה ישרפהו תיביר( . תוימוקמה תויושרה קוח תוארוהל םאתהב ,הייבגה

 ייוכיס ,בייחה לש ילכלכה ובצמ ,בוחה תורצוויה דעומ ,בוחה םוכס :םייטנוולרה םירטמרפה יפלו ,1980

 .ןועריפה תלוכי תכרעהו בייחהמ הייבגה

 

 
 :םותחה לע

 

 שרוק לקד ד"וע       ןורש ירוא ח"ור    הנחוא )ו'ג( יסוי ד"וע
 הייריעה ש"מעוי                                 הייריעה רבזג                                 הייריעה ל"כנמ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


