רשות האכיפה
והגבייה
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עלון מאגרי מידע
אודות מצב כלכלי
של עסק/עוסק
זכור :החכם הוא מי שעיניו בראשו !
לתשומת לבך ,המדריך אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ,ואינו
מהווה מידע שלם בדבר דרכים לחפש מידע על מצבו הכלכלי של
החייב .המידע אינו מחייב את רשות האכיפה והגביה והוא מהווה
המלצה בלבד.

בעלון זה איגדנו עבורך רשימה של מאגרי מידע רשמיים
חינמיים באינטרנט ,אשר יכולים לספק לך אינפורמציה
ביחס למצבו הכלכלי של העסק או העוסק וביחס לרישיונו.

המידע עשוי לחסוך לך כסף ועוגמת נפש.
המאגרים יאפשרו לך לקבל החלטה מושכלת האם
להתקשר עמו או לא.

בעלי מקצוע  -אתרי מרשמים המתנהלים על פי חוק
מאגרים הנותנים מידע לגבי הרישיון לעסוק במקצוע

הפרטים הנדרשים לצורך בירור:
כאשר מדובר באדם פרטי /עוסק מורשה  -מספר תעודת זהות של הנבדק.
כאשר מדובר בחברה  -מספר זיהוי של החברה :ח.פ.

רשימת מאגרי המידע – אתרי אינטרנט
מאגרים העשויים לסייע בבירור אודות מצב כלכלי של העוסק/עסק
שם ספק המידע

תוכן הבירור

כתובת אתר האינטרנט

 .1מרשם חייבים משתמטים
מתשלום חובותיהם.
 .2מרשם חייבים מוגבלים באמצעים.
ניתן לבדוק האם האדם
מופיע במרשמים הנ"ל

www.eca.gov.il

משרד המשפטים -
כונס הנכסים הראשי

ניתן לבדוק האם האדם מצוי
בפשיטת רגל או אם החברה
מצויה בפירוק.

www.justice.gov.il

בנק ישראל

ניתן לבדוק
האם חשבון הבנק
מוגבל.

www.boi.org.il

רשות המיסים

קיים מידע לגבי שיעורי
ניכוי מס (במקור)
וניהול ספרים.

רשות האכיפה
והגביה הוצאה לפועל

www.misim.gov.il

שם המקצוע

שם ספק המידע

כתובת אתר האינטרנט

קבלנים

משרד הבינוי והשיכון -
פנקס הקבלנים

www.moch.gov.il

מהנדסים
והאדריכלים

פנקס המהנדסים
והאדריכלים

www.economy.gov.il

פסיכולוגים

משרד הבריאות -
פנקס הפסיכולוגים

www.old.health.gov.il

עורכי הדין

לשכת עורכי הדין -
ספר עורכי הדין

www.israelbar.org.il

מתווכים

משרד המשפטים  -בעלי
רישיונות לתיווך במקרקעין

www.justice.gov.il

בעלי מקצועות
רפואיים

משרד הבריאות -רשימת בעלי
מקצועות רפואיים מורשים

www.health.gov.il

