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 . ___________ז.ת- היחידה __________  בעניין
 

 וכלכלי ושיקום פירעון בחדלות החלטה
 

 נמוך בסכום חובות בעל יחידה בעניין הליכים לפתיחת צו למתן בקשה לפניי .1

 2018-ח"תשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות לחוק 186' ס להוראות ובהתאם

 "(.החוק: "להלן)
 

 2)  החיצוניים וחובותיה( תיקים 3)  פ"בהוצל תיקיה בכלל היחידה של חובותיה .2
 .ח"ש 42,000  של ס"ע עומדים( חיצוניים נושים

 
 לפתיחת צו ליתן ניתן, כלכלי ושיקום פרעון חדלות לחוק( ב) 187 סעיף להוראות בהתאם
 טעמים" קיימים כי שנמצא ובלבד ח"ש 50,000 על עולה אינו חובותיו שסך ליחיד גם הליכים

 ".זאת המצדיקים מיוחדים
 

 בבקשתה עיון ולאחר ח"ש 50,000 של מהסך נמוכים שחובותיה העובדה חרף - בענייננו
 - הבריאותי מצבה בדבר לרבות, ונכה אלמנה שהינה היחידה ידי על המועלים ובנימוקים

 לגביית למרכז, חולים לבתי הינם חובותיה שמרבית והעובדה הכלכלי מצבה, הקשה הנפשי
 מאשרת שאני הרי - החייבת של נסיבותיה בשל נוצרו אשר חובות - מקומית ולרשות קנסות

 .כאמור חובותיה שיעור חרף היחידה של בעניינה ודיון התיק פתיחת את
 

 .אלמנה,  1963  ילידת' __________ גב -היחידה .3
 

 .אביב בתל ד"חב' בשד מתגוררת היחידה .4
 היא ממנה הסכיזופרניה מחלת עקב פסיכיאטרי ובטיפול במעקב מצויה היחידה .5

 .ל"המל י"ע 50% בשיעור כנכה הוכרה והיא סובלת
 

 היא כי בתצהירה מציינת החייבת. הבריאותי מצבה בשל עובדת אינה היחידה .6
 . אותו שילדה לאחר לאימוץ הוצא מילדיה אחד וכי חלמיש בדירת מתגוררת

 טופס ללא חולים לבית שניגשה לאחר נוצר חולים לבית החוב כי מציינת החייבת .7
17. 

 



 .רכב כלי בבעלותה אין וכי מקרקעין נכס ברשותה אין כי מציינת היחידה .8
 

 
 :היחידה הכנסות .9

 
 ח"ש 3,200 - ל"מהמל קצבה
 

 :היחידה של הוצאותיה .10
 ח"ש 133 -משכנתא/ד"שכ

 ח"ש 400 -וגז ארנונה, מים, חשמל
 ח"ש 100 - הלבשה
 ח"ש 50 -סלולרי טלפון
 ח"ש 2,000 -כלכלה
 ח"ש100 -נסיעות
 ח"ש 200 - רפואיות הוצאות

 .ח"ש 3,337: כ"סה
 
 

( 3()ב)104' ס הוראות מכוח היחידה על שהתקבל ובמידע בבקשה עיון לאחר .11
 מורה אני, לחוק 187 -ו 186' ס הוראות פי על התנאים ומשמתקיימים, לחוק

     :כדלקמן
 
 "(.הסדר ישיבת: "להלן) רשם נציג בניהול נושים הסדר לגיבוש ישיבה לזימון צו ניתן. א
 
 נציג: "להלן) דקלה סוניה צדוק היא ההסדר ישיבת לניהול שימונה הרשם נציג. ב

( 3()ב)104' ס להוראות בהתאם החייב על נוסף מידע לקבל רשאי הרשם נציג"(. הרשם
 .לחוק

 
, כוחה לבא ליחידה הרשם נציג ידי על זו החלטה עם יחד תשלח הסדר לישיבת הזמנה. ג

 . הליכים לפתיחת היחידה בבקשת שצוינו לנושים וכן, מיוצג באם
 
 .מלא באופן הרשם נציג עם פעולה וישתפו ההסדר לישיבת יתייצבו והנושים היחידה. ד
 

 להגיע היחידה רשאית, לחוק 192' ס להוראת בהתאם כי הזוכים לב לתשומת .12
 לפתיחת צו למתן בבקשה המצוינים מהנושים חלק או פרטני נושה עם להסדר
 להחרגתו להביא עלולה ההסדר מישיבת נושה היעדרות, בהתאם. הליכים

 . הנוכחים הצדדים על ויוסכם יגובש שהסדר וככל אם, מההסדר
 

 ומהמסמכים שהגישה מהשאלון העתק ההסדר לישיבת עמה להביא היחידה על .13
 . אליו שצורפו

 
 

 תמצית לעיוני ותעביר תוצאותיו בדבר ההליך סיום לאחר תעדכן הרשם נציגת .14
 . שהתקיימה הישיבה מתוכן

 

 עיקול, ש"עו עיקול הליכי עיכוב על מורה אני אחרת להחלטה ועד זה בשלב .15
 .יבוטל שזה הרי – הבאה צו הוצא אם. הבאה צו והוצאת מטלטלין והוצאת

 
 על( תצהירה) בבקשתה מדווחת היחידה שכן חובות כפילות שאין תוודא המזכירות. 15

 .בפועל לה הקיים מזה משמעותית נמוך בשיעור חובות
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