
  

___________________________________________________________ 
עמדת נושה  700טופס 

להצעת לגיבוש הסדר 
 01.2021גרסה  תשלומים

 v.ilwww.eca.go  :אתר האינטרנט 073-2055000 / *35592מוקד שירות טלפוני 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 הסבר מהות הבקשה .א
 

לגיבוש הסדר תשלומים לפני נציג  עיין בבקשת החייב לפתיחת הליכים והורה על זימון ישיבה חדלות פירעוןרשם 
 )להלן: הנציג(. חדלות פירעון

בטרם תיערך הישיבה ולאחר שעיין הנציג בבקשת החייב, במסמכים שצורפו לה ובמידע שהתקבל מגורמים 

, בעניין  זכויותיו, נכסיו וחובותיו 2018 –( לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח 3)ב()104בהתאם לסעיף 

 של החייב, גיבש  הנציג  מול החייב הצעה להסדר תשלומים. 

 מול החייב. הנציגטופס זה מאפשר לנושה, להביע את עמדתו בכתב להצעת הסדר התשלומים, שגיבש 
 

 

 המועד להגשת הבקשה  .ב
 

הסדר  ה לגיבוש"עמדת נושה להצע -אי להעביר עמדתך להסדר בכתב, באמצעות הטופס המצ"ב הנך רש

 ימים לפני מועד הישיבה שזימן רשם ההוצאה לפועל.  7עד   -תשלומים" 

  :לתשומת לבך

תועבר ההצעה ו תבוטל ישיבת ההסדר אליה זומנתתתקבל הסכמת כלל הנושים להצעה בכתב, במקרה בו 

 ות. לרשם למתן הורא

 
 

 דגשים  -כיצד יש להגיש את הבקשה   .ג
 

 ואת שם החייב אשר הגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון. ךמלא את פרטי  

 חתום בתחתית הטופס. 

 אופן הגשה: 

 מסמך בתקשורת הבאמצעות הגשת לתיק חדלות פירעון,  ,אנא החזר את הטופס מלא  – נושה מיוצג

האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה באמצעות "הגשת מסמך  או ב"אזור האישי" באתרבתי תוכנה 

 .355לתיק" קוד בקשה 

  באמצעות ה"אזור לתיק חדלות פירעון,  הטופסרשאי להגיש את עמדתו על גבי  –נושה שאינו מיוצג

או ביחידת חדלות  355והגבייה באמצעות קוד בקשה  האישי" באתר האינטרנט של רשות האכיפה

  אה לפועל בה מתנהל ההליך.פירעון בלשכת ההוצ

 

 תשלומים  עמדת נושה להצעה לגיבוש הסדר
 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי 191לפי סעיף 
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 ________________ב : יחידת חדלות פירעון לשכת ההוצאה לפועל אל 

 ________________  :מספר מזהה,  ____________________________: מאת 
 )שם הנושה(                           

                               
 _________________________________  :(א כוחת ב)אם מוגש באמצעו הנושה א כוחב
 

 __________________  :מספר תיק חדלות פירעון

 

 ___________________  :מספר תיק חוב חיצוני /מספר תיק הוצאה לפועל

 

  לפתיחת הליכי חדלות פירעון _____________________ : בקשת החייבבעניין 
 )שם החייב(                                                  

 

 

 מול נציג חדלות פירעון תשלומים הסדר ה לגיבושלהצע עמדת נושה

 

לרשום את עמדתי להצעת נציג חדלות פירעון בזאת ממבקש _________________  אני הנושה

 במקום המתאים(:  X)סמן  שגובשה מול החייבתשלומים הסדר ה

 

 מסכים להצעה ��

 מתנגד להצעה ��

 הצעה חלופית: _______________________________________________________ ��

 

 :נימוקים והערות

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

______________                                            _____________ 

 חוחתימת נושה/בא כ                 תאריך            
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