משרד המשפטים ,הכונס הרשמי
אל:

הכונס הרשמי
תיק מספר :פ"ר_________

מחוז:

התחייבות החייב/ת עם הינתן צו הכינוס
שם החייב/ת_____________ :
.1

מס' ת"ז _________________

ידוע לי כי במידה ויינתן צו כינוס לנכסי על ידי בית המשפט תחולנה עלי המגבלות הבאות
על פי דין ואני מתחייב/ת בזה לעמוד בהן במלואן:
א.

אהיה מנוע/ה מיצירת חובות חדשים ומחתימה על ערבויות מבלי להודיע לנותן
האשראי שניתן נגדי צו כינוס.

ב.

אהיה מנוע/ה מפרעון או מתשלום על חשבון חובות שהצטברו עד למועד צו הכינוס
לכל רשות או אדם ,ללא קבלת אישור בכתב מאת הכונס הרשמי.

ג.

תעוכב יציאתי מן הארץ עד לסיום הליכי פש"ר.

ד.




בהתאם להוראות סעיף 11ב' לפקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) התש"ם – 1811
(להלן" :הפקודה") ,אין לי התנגדות כי עם מתן צו הכינוס תחולנה עלי
המגבלות הקבועות בסעיף 24א' לפקודה ,הכוללות:
הודעה לבנק ישראל בדבר היותי לקוח/ה מוגבל/ת מיוחד/ת כמשמעו בחוק
שיקים ללא כיסוי התשמ"א .1811 -
לא אוכל לעשות בעצמי או באמצעות אדם אחר מטעמי ,שימוש בכרטיס
אשראי ,ללא אישור בכתב מהכונס הרשמי.
לא אייסד תאגיד ולא אהיה בעל/ת עניין בתאגיד במישרין או בעקיפין אלא אם
כן אישרו זאת מראש בית המשפט או הכונס הרשמי.
יש לי טענות כנגד החלת המגבלות הקבועות בסעיף 24א' ,כולן או מקצתן,
במסגרת צו הכינוס .על מנת לאפשר לי לפרט את טענותיי ,אבקש לקבוע מועד
לדיון בבית המשפט לפני מתן צו הכינוס.

(יש לסמן רק אחת מהפסקאות שבסעיף ד' ולמחוק את הפסקה המיותרת)
.2

כן אני מתחייב/ת:
א.

למסור לכל נושי הודעות על צו הכינוס ,בדרך המפורטת להלן:
 לשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה הודעות על צו הכינוס ומועד הדיון לכל
הנושים עליהם הצהרתי בדו"ח.
 ההודעות ישלחו על ידי לנושים מידית ,בהתאם לנוסח שישלח אליי ע"י הכונס
הרשמי .במסגרת ההודעה יובהר לנושים כי במועד הדיון ידון בית המשפט
בבקשה לפשיטת הרגל ,בתכנית הפירעון ובאפשרות למתן צו הפטר.
 להודעות לנושים יצורף עותק מצו הכינוס.
 בנוסף להודעות ,אפעל להגשת עותק מצו הכינוס גם בכל תיקי ההוצל"פ
המתנהלים נגדי וזאת בתוך  11ימים מיום קבלת הצו.
 את האישורים על מסירת ההודעות לנושים אעביר לידי המנהל המיוחד בתוך
 01ימים מיום צו הכינוס.

ב.

להתייצב במשרדי הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד בכל עת שאדרש לכך ,על ידי
מי מעובדי הכונס הרשמי או המנהל המיוחד ,ובכלל זה לחקירה שתיקבע בענייני.

ג.

להגיש אחת לחודשיים דו"ח אודות הכנסותיי והוצאותיו לתקופה זו ,בטופס
שיימסר לי על ידי הכונס הרשמי ,ובהתאם להנחיות הכונס הרשמי.

ד.

לשלם לקופת הכינוס מדי חודש ,החל מיום מתן צו הכינוס ,את התשלום החודשי
שיקבע על ידי בית המשפט.

ה.

לשתף פעולה באופן מלא עם המנהל המיוחד והכונס הרשמי ,ובין היתר ,לבחון את
תביעות החוב שהוגשו כנגדי על ידי הנושים ולהגיש למנהל המיוחד את
הסתייגויותיי ,במידה ויש כאלה ,בתוך  11יום ממועד קבלת תביעות החוב.

ה.

להודיע בכתב למנהל המיוחד ולכונס הרשמי על כל שינוי בפרטיי האישיים
ובכתובתי.

ו.

להודיע בכתב למנהל המיוחד ולכונס הרשמי על כל שינוי במצבי הכלכלי  -ובפרט
בה כנסותיי (בין אם מענק או תשלום חד פעמי ובין אם תשלום קבוע) ,בהוצאותיי
ובמצב חובותיי.

.3

כן ידוע לי כי אם ימצא שלא פעלתי בהתאם להוראות ולמגבלות שפורטו לעיל ,ישמש הדבר
כעילה לביטול הליכי פשיטת הרגל בענייני או לכל הליך משפטי אחר אשר הכונס הרשמי
יבחר לנקוט בו על פי הדין.

.1

האמור לעיל אינו בא במקום כל חוק או תקנות אלא בא להוסיף על הקבוע בדין.

הריני מאשר/ת בחתימת ידי כי קראתי והבנתי את האמור לעיל:

תאריך ____________ :שם _______________ :חתימה________________ :

