
 
 
 
 
 

 

 

 

 יחיד   לפתיחת הליכי חדלות פירעון )חדל"פ( לחייב רשימת המסמכים והמידע להגשת בקשה
האם  שם המסמך #

 רלוונטי  
  פרטים אישיים  -חלק א' 

  )או דרכון ישראלי, אם אין ת"ז(  כולל ספח"ז, צילום ת  .1

  : מס' דרכון ומדינת ההנפקה אם יש דרכונים נוספים/זרים  .2

  תעודת גירושין, הסכם ממון, פסק דין ו/או הסכם לעניין חלוקת רכוש. אם גרוש/ה:   .3

 לא של החייב לעורך הדין המסמיכו לייצגו בהליך חדלות פירעון זה  - ייפוי כוח  .4

  אישור מעמד "לא עובד" מהביטוח הלאומי.   אם לא עובד/ת:   .5

  מהמוסד לביטוח לאומי.  "דוח מעסיקים"  .6

  פרטים על עיסוק והכנסות  -חלק ב' 
  חודשים אחרונים, שלך / בן הזוג / ילדים הגרים אתך.   3תלושי שכר,   .7

  וכיו"ב(: אישור בדבר הסיבה )כגון נכות, אם לא עובד/ת בגלל מגבלה גופנית   .8

או עבד )עוסק מורשה או שכיר בחברה שבבעלותו(,    עובד כעצמאי,  : אם את/ה, או מישהו שמתגורר אתךלגבי עצמאי  .9
 שנים אחרונות: דיווחים למע"מ, מס הכנסה, דוחות מרואה חשבון. 5-ב כעצמאי

 

  אישור מהמוסד.-מקבלים קצבה : אם את/ה )או בן הזוג או הילדים הגרים אתך( קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי  .10

  : שלושה תלושי פנסיה אחרונים.  אם מקבל/ת פנסיה  .11

  העתק הסכם שכירות    משכיר/ה נכסי נדל"ן ?:  .12

  : פסק דין מזונות או אסמכתא אחרת.  אם מקבל/ת מזונות  .13

  ממקור זה וגובהה. : אישורים המעידים על הכנסה )מכל מקור שהוא( אם יש הכנסות אחרות  שלא מעיסוק  .14

  הוצאות   -חלק ג' 
  )שכר דירה, ארנונה, חשמל, מים, תקשורת, ועד בית(. : הוצאות של כל המתגוררים אתך בדירה, חודשיים אחרונים  .15

  חודשים אחרונים.  3: תדפיס  אם את/ה, או מישהו הגר אתך, משתמש/ת בכרטיס אשראי/חיוב  .16

  חובות  -חלק ד' 
 תיקים ארצית : ניתן להוציא מההוצאה לפועל. * סריקת    .17

 נפתח תיק הוצל"פ: שם הנושה, כתובת ופרטי עו"ד מייצג.   לאשבהם  לפרט את כל החובות **
 *** אם את/ה מעורב/ת בתביעה כלשהי בבית משפט: כתב תביעה.  

 

  נגדו מנהלים או מנהל שהיחיד גביה  והליכי תביעות  - חלק ה' 
  )למשל: הליך פלילי(: כתב תביעה, החלטות ופסקי הדין.   שאינם כספייםכנגד החייב  משפטיים אחריםהליכים   .18

 : להביא פסקי דין. השנים האחרונות 5- אם הגשת תביעות לביהמ"ש ב  .19
 

 תדפיס הוצל"פ.  אם פתחת תיקי הוצל"פ נגד אחר:
 

 

  נכסים בישראל ומחוץ לישראל  -חלק ו' 
  על היסטורית עסקאות נדל"ן שלך )יופק במשרד עוה"ד( המיסיםתדפיס מרשות   .20

. )להקיש בגוגל: "עיון בשעבודים ומשכונות רשות התאגידים". נכנסים  על משכונות הרשומים על שמך   תדפיס מרשם המשכונות   .21
 ₪.(.    11לאתר השירותים הממשלתי. עלות:

 

  : להביא אישור )נסח טאבו, או אישור אחר(.אם יש לך )או לבן הזוג או לילדים הגרים אתך( נכסי מקרקעין   .22

  : אישור לגבי ההעברה )בתמורה או שלא בתמורה(. שנים אחרונות 10-אם העברת נכס מקרקעין ב  .23



האם  שם המסמך #
 רלוונטי  

יש להגיש בקשה ידנית  תדפיס עדכני מרשות התאגידים )  -אם יש לך, או לבן הזוג, או לילדיך בדירה, זכויות בתאגיד/ מניות  .24
 לרשם החברות(

 

  ניירות הערך ושווים. : תדפיס המפרט את אם יש בבעלותך )או בבעלות בן הזוג/ ילדיך הגרים אתך( ניירות ערך  .25

  : רשימת מעודכנת של מלאי עסקי, כוללת עלות הרכישה אם נותר לך/לבת הזוג/ לילדיך הגרים אתך מלאי עסקי  .26

  מסמכי בעלות רכב בבעלות החייב,/בן הזוג/ ילדיו הקטינים/ילדיו הבגירים הגרים עמו  -רכב  .27

)למשל: זכויות  בירושה, זכות למזונות, זכות לפי    זכויות בנכסים אחריםאם יש לך )או לבן הזוג/ ילדים הגרים עמך(    .28
 חוזה, זכות לפי תביעה שהוגשה וכו'( : להביא אישור.

 

  השנים האחרונות והועברו במלואם או בחלקם למישהו אחר. 7-מידע על נכסים וזכויות שהיו בבעלותך ב  .29

  חודשים אחרונים(  לכל חשבונות הבנק של החייב ובן/בת הזוג.  3: תדפיס ) חשבונות בנק  .30

  )אם יש( : מס' חשבון, סוג חשבון, פרטי בעל החשבון   שלך או של בן/בת הזוג זכויות חתימה וייפוי כח  .31

)אם יש(: בנק, מס' חשבון, סוג חשבון, שם בעל החשבון, תאריך   בן/בת הזוג( שנסגרו בשנתיים אחרונותן בנק שלך )או  -ח  .32
 סגירה 

 

  ______ ? . ? אם כן, איפה  האם יש לך כספת  .33

)  פירוט נכסים פיננסיים  .34 וילדיו הבגירים הגרים עמו  מסמך הקרוי "דוח מסלקה  של החייב, בן הזוג, ילדיו הקטינים 
 (.מצורף דף הנחיות להוצאת הדו"ח -פנסיונית" 

 

  תצהיר הסתבכות - חלק ז' 
  : לפרט בקצרה איך הסתבכת כלכלית )תאריכים+ התייחסות בעיקר לחובות הגדולים(.   תצהיר הסתבכות  .35

: סוג הקרבה, ההסתבכות שלך נסיבות עסקי שלך, שנובעים מאותן שותף פש"ר/חדל"פ כנגד הורה/אח/  פרטים על הליכי   .36
 שם, משפחה, ת.ז , מקום מגורים

 

  צרופות נוספות ואישור הטופס  –חלק ט'  

 

 שאלות אלו :העביר תשובות לבנוסף יש ל 
   האם יש שם משפחה קודם ואם כן, מהו?  .1
    האם יש שם פרטי קודם ואם כן, מהו?  .2
  .    ומדינת ההנפקה   ? אם כן :מספר הדרכון    האם יש דרכון זר?   .3
    באיזו שנה הגעת לישראל ?     אם נולדת מחוץ לישראל: באיזו ארץ,   .4
  .  : מהו תאריך גירושין -. אם גרוש/ה    מצב משפחתי )רווק/גרוש וכיו"ב(?   .5
  .  . מספר חדרים:  כתובת מגורים נוכחית: האם הדירה שכורה על ידך?  .6
 .   האם לומד/ת עכשיו )לימודים אקדמיים או מקצוע( ? אם כן, מהם:   .7
  .  ימוד:  . מוסד ל מס' שנות לימוד  שלך :        תעודת בגרות: האם יש :  .8
    מוסד לימודי:   . מהו המקצוע ?:    אם יש תואר אקדמי: איזה תואר?   .9

    מהי? :   -אם יש השכלה אחרת )מקצועית, טכנולוגית וכו'(  .10
 .  האם יש ניסיון מקצועי אחר?   .11
  .   האם יש בעל/אישה או ידוע/ידועה בציבור?   .12
  .   יש לפרט מדוע ?    -18אם מפרנס/ת ילדים שלך מעל גיל ה .13

 .   האם היה לך הליך פשיטת רגל )פש"ר( קודם?   .14

האם מתנהל הליך פש"ר כנגד בן הזוג שלך או כנגד בן משפחה שאתה מפרנס  ? אם כן :  ציין את   .15
      : שמו +מספר ת"ז שלו

 

 

 


