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 30/03/2017 תאריך: 5/ מס' אכיפהחוזר 

 "איחוד תיקים" -מבוטחים חייבים בדמי הביטוח נושא:                    

 אופן הטיפול -הביטוח באיחוד תיקיםמבוטחים חייבים בדמי  שם החוזר:               

 מטרת החוזר

 להבהיר את מעמדו המשפטי של המבוטח החייב בדמי ביטוח המצוי "באיחוד תיקים" .1

 להבהיר את עמדת המוסד לביטוח לאומי בנושא זה. .2

להנחות את פקיד הגביה לפעול בהתאם למצבו הכלכלי של המבוטח "באיחוד  .3

 תיקים".

 

 פתח דבר

בתקופה האחרונה נתקלנו מצד הסניפים בסוגיה של אופן הטיפול במבוטחים בעלי 

חוב בדמי הביטוח, אשר מצויים " באיחוד תיקים" בהסכמת לשכת ההוצאה לפועל 

 שליד בתי המשפט.

 הגדרות

מבוטח חייב יכול לעתור לאיחוד התיקים איחוד תיקים הינו הליך משפטי, אשר  .1

 -למעט תיקים מסוג מזונות ו/ או משכנתא, לתיק אחד ,הרבים, אשר מתנהלים כנגדו

 הוא "תיק האיחוד".

הבקשה מוגשת באמצעות לשכת ההוצאה לפועל ליד בית המשפט בצירוף שאלון,  .2

 מסמכים המעידים על הכנסותיו והוצאותיו וצילום תעודת הזהות.

                             מסך חובותיו כל חודש,  %3להציע לשלם לכלל הנושים לפחות בבקשה זו על החייב 

 .ובאופן יחסי לגובה החוב לכל נושה

 הסכום הזה נקבע כך שהחוב ישלום במלואו בתוך פרק זמן קצוב.            

אמצעים" ובנוסף עם קבלת הבקשה בלשכת ההוצאה לפועל מוכרז החייב " כמוגבל ב .3

 גם תיקיו המאוחדים.

עם קבלת האישור מלשכת ההוצאה לפועל מעוכבים כל ההליכים בכל התיקים  .4

 .נושים מפסיקים לפעול כנגד החייב -והזוכיםהפרטניים, 

מבוטח חייב בדמי ביטוח, אשר מתנהל "באיחוד תיקים", צריך לשתף פעולה עם  .5

להסתיר הכנסות ורכוש. אם לא כן עלול רשמי ההוצאה לפועל, ולפעול בתום לב מבלי 

 רשם ההוצאה לפועל לבטל את ההקלות הרבות לחייב ולפזר את תיק האיחוד.
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יצויין, כי למבוטח החייב מסוג זה מוטלות הגבלות כמו להחזיק כרטיס אשראי,  .6

הגבלות בנק ישראל ) שימוש בהמחאות ופתיחת חשבון (, יציאה מן הארץ, ומלשמש 

 כראש תאגיד.

 תהליך עבודה

ומבקש לשלם את חובו   "איחוד תיקים"המצוי בתיק  ,הגיע מבוטח החייב בדמי ביטוח

בדמי הביטוח על פי הסכומים שהוא משלם לנושים האחרים, יפעל פקיד הגביה 

 בסניף כדלקמן :

 

אם מופיע בסניף מבוטח, שהציג מסמכים על איחוד תיקים, כי אז יפעל פקיד הגביה  .1

 בכל מקרה של מבוטח הנמצא בתיק איחוד כדלקמן:ומבוקר בסניף באופן שקול 

יציע למבוטח לשלם את חובו בדמי הביטוח בהסדר תשלומים, אשר לא יפחת מסכום  .2

 התשלום של המבוטח לכל אחד מן הנושים.

העיקולים המשרדיים שהוטלו אצל צד שלישי למעט עיקולי רכב/ צ.מ.ה/  יבטל את כל .3

 נדל"ן.

 יימנע מביצוע עיקול משכורת, אשר מגביל את יכולת ההחזר השוטף של המבוטח. .4

 יימנע מביצוע פעולות הוצאה לפועל ויבצע מניעת עיקולים. .5

 יציין את פרטי המקרה במסך הלבן . .6

 בסריקה את מסמכי פסק הדין של איחוד התיקים. ADA -יצרף ל .7

 

 

 יהיגבי דיפקמידע ל

 עמדת המוסד לביטוח לאומי 

 המוסד לביטוח לאומי אינו יוזם איחוד תיקים. .1

המוסד אינו יכול להיכנס לתיק איחוד, שכן אין אפשרות לגבות דרך ההוצאה לפועל  .2

 את חוב דמי הביטוח. 

 המוסד פועל מכוח פקודת המסים )גביה( ולא דרך פסק דין. .3

 

 רשימת תפוצה

 עובדי מינהל הביטוח והגביה

 

 


