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 �1967ז"תשכ, חוק ההוצאה לפועל

 רבדי� בחקיקה

 הוצאה לפועל– בתי משפט וסדרי די�

� תוכ� עניני

א Go7 הוראות כלליות:'פרק
Go7 הגדרות1סעיף
Go7 לשכות הוצאה לפועל2סעיף
Go8 הממונה על רשמי ההוצאה לפועל ורשמי ההוצאה לפועל3סעיף
Go8 ניהול פרוטוקולא3סעיף
Go8 מנהלי לשכות ההוצאה לפועל ומנהל מערכת ההוצאה לפועל4סעיף
Go8 הענקת סמכויות לדון בבקשותא4סעיף
Go8 הטלת תפקידים5סעיף
Go9 ועדת האישוריםא5סעיף
Go9 תוקף אישורים וסדרי עבודהב5סעיף
Go9 בעל אישור חדש1ב5סעיף
Go9 ניהול פנקסג5סעיף
 Go10 סייג לעיסוקד5סעיף
 Go10 חובת סודיותה5סעיף
 Go10 ביטול או פסילה, אי חידושו5סעיף
 Go10 בירור תלונות והתליהז5סעיף
 Go10 הפסקת ביצועו של הליךח5סעיף
 Go10 ללא כותרתט5סעיף
 Go10 בקשת ביצוע6סעיף
 Go11 המצאת אזהרה ופסק דין7סעיף
 Go11 בקשת חייב לצו תשלומיםא7סעיף
 Go12 מסירת מידע�ב7סעיף
 Go14 פטור מאחריות במסירת מידע1ב7סעיף
 Go14 חזקה בדבר יכולת החייבג7סעיף
 Go14 הפסקתם וביטולם לפי בקשת הזוכה, נקיטת הליכים8סעיף
 Go14 אגרות והוצאות9סעיף
 Go14 שכר עורך דין10סעיף
 Go15 ללא כותרתא10סעיף
 Go15 העברת הביצוע של פסק דין או של הליך11סעיף
 Go15 פסק דין הטעון הבהרה12סעיף
 Go15 מעצר למניעת הפרעה בביצוע13יף סע
 Go15 עיכוב יציאה מן הארץ14סעיף
 Go15 חיפושים15סעיף
 Go15 השהיית הליך ואי נקיטתו16סעיף
 Go15 עיכוב ביצועו של פסק דין17סעיף
 Go16 פסק דין שבוטל או שונה18סעיף
 Go16 טענת פרעתי19סעיף



 �1967ז"תשכ, חוק ההוצאה לפועל
 נוסח מלא ומעודכ�

2

 המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ"נבו הוצאה לאור בע
C:\PDFFiles\uploads\1967-תשכז, ההוצאה לפועלחוק.doc

 Go16ית יתרגבי20סעיף
א  Go16 הוראת שעה–הוצאה לפועל במסלול מקוצר:1'פרק

 Go16 תחולהא20סעיף
 Go16 חיוב הניתן לביצוע במסלול מקוצרב20סעיף
הג20סעיף  Go16 החלת הוראות
 Go16 בקשת ביצוע במסלול מקוצרד20סעיף
 Go16 הליכים במסלול מקוצרה20סעיף
 Go17 פרק הזמן לנקיטת הליכים במסלול מקוצרו20סעיף
 Go17 גניזת תיק או העברה למסלול רגילז20סעיף
 Go17 העדר זכאות לשכר טרחת עורך דיןח20סעיף
 Go18 חובת דיווח לכנסת הוראת שעהט20סעיף
 Go18 תקנות וכלליםי20סעיף

ב  Go18 עיקול מיטלטלין:'פרק
 Go18 עיקול מטלטלין ומכירתם21סעיף
 Go18 מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול22סעיף
 Go19 הוצאת מעוקלים23סעיף
 Go19 העמדת נאמן24סעיף
 Go19 אחריותו של נאמן25סעיף
 Go19 לטליןזכות שימוש במיט26סעיף
 Go19 מכירת המעוקלים27סעיף
 Go20 ספק בבעלות28סעיף
 Go20 ללא כותרת29סעיף
 Go20 ביטול עסקאות30סעיף
 Go20 ללא כותרת31סעיף
 Go20 ביטול עיקול לאחר תשלום חוב32סעיף

ג  Go20 עיקול מקרקעין:'פרק
 Go20 הגדרות33סעיף
 Go20 הטלת עיקול ותוצאותיו34סעיף
 Go20 עיקול זמני35סעיף
 Go21 מכירת מקרקעין שעוקלו36סעיף
 Go21 רישום זכות במקרקעין שעוקלו37סעיף
 Go21 הגנת דירת המגורים38סעיף
 Go21 הגנת חייב חקלאי39סעיף
 Go22 תחולהא39סעיף
 Go22 זכותו של צד שלישי40סעיף
 Go22 ביטול העיקול בשל העדר פעולה41סעיף
 Go22 ביטול העיקול לאחר תשלום החוב42סעיף

ד  Go22 עיקול בידי צד שלישי:'פרק
 Go22 עיקול בידי צד שלישיהטלת43סעיף
 Go22 עיקול כלל נכסי החייב44סעיף
 Go22 עיקול נכס מסויים45סעיף
 Go22 הודעת עיקול לצד שלישי שהוא תאגיד בנקאיא45סעיף
מנב45סעיף  Go23 הלתהודעת עיקול לצד שלישי שהוא חברה
 Go23 עיקול מתחדש בתיק מזונותג45סעיף
 Go23 הודעהדינו של צד שלישי שלא הגיש46סעיף
 Go23 מסירת נכסים מעוקלים47סעיף
 Go23 חיוב של צד שלישי48סעיף
 Go23 תחולת הוראות49סעיף
 Go23 תשלום לצד השלישיא49סעיף
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 Go24 נכסים שאינם ניתנים לעיקול בידי צד שלישי50סעיף
 Go24 דין פרעון חוב51סעיף
 Go24 ביטול צו עיקול בידי צד שלישי52סעיף

ה  Go24 כינוס נכסים:'פרק
 Go24 מינוי כונס נכסים53סעיף
 Go24 סמכויותיו וחובותיו של כונס נכסים54סעיף
 Go25 שמירת הוראות55סעיף
 Go25 אחריותו של החייב כלפי כונס הנכסים56סעיף
 Go25 זכויות צד שלישי57סעיף
 Go25 אחריותו של כונס נכסים58סעיף
 Go25 שכרו של כונס נכסים59סעיף
כו60סעיף  Go25 נס נכסיםסיום תפקידו של

ו  Go25 ביצוע בעין:'פרק
 Go25 מסירת נכס61סעיף
 Go25 מסירת קטין62סעיף
 Go26 עשיית מעשה63סעיף
 Go26 פינוי מקרקעין64סעיף
 Go26 טענות צד שלישי65סעיף
 Go26 חייב שחזר לאחר הפינוי66סעיף

ו הטלת הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום:1'פרק
 חובותיו

Go26 

 Go26 הטלת הגבלות על חייבא66סעיף
 Go27 תנאים להטלת הגבלותב66סעיף
 Go27 התראה בדבר הגבלהג66סעיף
הד66סעיף  Go27 גבלהביטול

ז  Go28 חקירת יכולת ותשלום בשיעורים:'פרק
 Go28 ללא כותרת

 Go28 חקירת יכולת67סעיף
 Go28 החלטה על פי תצהיר68סעיף
 Go28 חוקרי ההוצאה לפועלא68סעיף
 Go29 תשלום בשיעורים69סעיף
 Go29 כלליםא69סעיף
 Go29 בקשה לשינוי צו תשלום או הוראת תשלוםב69עיףס

ז  Go29 חייב מוגבל באמצעים:1'פרק
 Go29 הכרזה של חייב מוגבל באמצעיםג69עיףס

 Go30 הגבלות של חייב מוגבל באמצעיםד69סעיף
 Go30 מרשם חייבים מוגבלים באמצעיםה69ף סעי
 Go30 ריבוי תיקים של חייב מוגבל באמצעיםו69סעיף
 Go31 בדיקת יכולת וצו תשלומים סופיז69סעיף
 Go31 הסרת הגבלות מחייב מוגבל באמצעיםח69סעיף
 Go31 תוקף הגבלות על חייב שאינו מוגבל באמצעיםט69סעיף
 Go31 ביטול הכרזת חייב כמוגבל באמצעיםי69סעיף

ז  Go31 צווי הבאה וצווי מאסר:2'פרק
 Go31 הזמנה לבירוריא69סעיף
 Go31 צו הבאהיב69סעיף
 Go32 מעמד הבירור או ההבאהיג69סעיף
 Go32 מאסר חייב בעל יכולת בשל אי תשלום חוב70סעיף
 Go33 סייג למתן צו הבאה או צו מאסר71סעיף
 Go33 שחרור החייב מהבאה וממאסר72סעיף
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 Go33 תקופות מצטברות של מאסרא72סעיף
 Go34 אין לאסור שנית בעד אותו חוב73סעיף
 Go34 חסינותא73סעיף
 Go34 מאסר בשל חוב בעד מזונות74סעיף

ז  Go34 איחוד תיקים:3'פרק
 Go34 ללא כותרת

 Go34 הגדרותא74סעיף
כ  Go34 ותרתללא

 Go34 בקשת איחודב74סעיף
 Go34 ללא כותרת

 Go34 הליכים שננקטוהמשךג74סעיף
 Go35 עיכוב יציאה מן הארץד74סעיף
 oG35 עיקולה74סעיף
 Go35 תנאים לדיון בבקשת איחודו74סעיף
 Go35 חובת גילויז74סעיף
 Go35 האיחודהחלטה לעניןח74סעיף
 Go35 מבחן יכולת הפרעוןט74סעיף
 Go35 דחיית בקשהי74סעיף
 Go36 צו איחודיא74סעיף
 Go36 תיק נוסףיב74סעיף

 Go36.יב74
 Go36 הבטחת מימוש הליך האיחודיג74סעיף
 Go36 מינוי ממונהיד74סעיף
צוטו74סעיף  Go36 ביטול

ז  Go37 ביצוע צווי הבאה וצווי מאסר:4'פרק
 Go37 ביצוע בידי משטרת ישראלטז74סעיף
 Go37 סייג לביצוע צו הבאה או צו מאסריז74סעיף
 Go38 סמכויות שוטר בביצוע צו הבאה או צו מאסריח74סעיף
 Go38 יחידה מיוחדתיט74סעיף
 Go38 אגרה מיוחדתכ74סעיף
 Go38 קרן מיוחדתכא74סעיף
 Go38 דין וחשבוןכב74סעיף

ח  Go38 הוראות שונות:'פרק
 Go38 זקיפת הכנסות הביצוע75סעיף
 Go39 ריבוי הליכים ופסקי דין76סעיף
 Go39 העודף שבידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל77סעיף
 Go39 יידוע בדבר פנייה להליכי פשיטת רגלא77סעיף
 Go39 מות החייב78סעיף
 Go39 ביצוע הליכים וצווים79סעיף
 Go40המסמך מיכון ראיה לכאורא79סעיף
 Go40 ערר וערעור80סעיף
 Go40 חיוב שדינו כפסק דין81סעיף
 Go40 הוצאה לפועל של שטרותא81סעיף
 Go40 ביצוע תביעה על סכום קצוב1א81סעיף
הוראות לענין שכר טרחה בתביעה על סכום קצוב ובתובענה לתשלום2א81סעיף

 שטר
Go41 

ש3א81סעיף טר ועל תביעה על סכום הפרשי הצמדה וריבית בהוצאה לפועל על
 קצוב

Go41 

 Go42 שמירת דינים וזכויותב81סעיף
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 Go42 אופן הוצאה לפועל של משכנתה או משכון לגבי דירת מגורים1ב81סעיף
 Go43 עונשיןג81סעיף
 Go44 שמירת דינים82סעיף
 Go44 ביצוע ערובה83סעיף
 Go44 ביצוע לפי בקשת החייב84סעיף
 Go44 ביטולים85סעיף
 Go44 תחילה86סעיף
 Go44 הוראות מעבר87סעיף
 Go44 ללא כותרתא87סעיף
 Go44 דיווח שנתיב87סעיף
 Go44 צוע ותקנותבי88סעיף
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*�1967ז"תשכ, ההוצאה לפועלחוק

מס"ח תשכ"ס�רסופ* מס"ח תשכ"ה( 116'עמ14.8.1967 מיו�507'ז ).260' עמ659'ה

מס"ח תשכ"ס תוק� מס"ח תשכ"ה(16'עמ26.12.1968 מיו�546'ט מס–) 354' עמ786'ח .1' תיקו�

תש"ה(861'עמ6.8.1971 מיו�636'מסא"ח תשל"ס מס"ח מס–) 169' עמ882'ל  לחוק המכר2 בסעי,2' תיקו�
.�1971א"תשל) תיקו�(

מס"ח תשל"ה(12'עמ21.11.1974 מיו�748'מסה"ח תשל"ס מס–) 368' עמ1002'ה .3' תיקו�

מס"תשלח"ס מס"ח תשל"ה( 160'מע 821.7.197 מיו�903'ח מס–)82' עמ1322'ח .4' תיקו�

מס"תשלח"ס מ"ח תשל"ה(28'עמ1.1.1979 מיו�920'ט מס–) 310'מע1362'סח קחול7א בסעי,4' תיקו�
.�1978ט"תשל)3'מס(פסיקת ריבית

מס"תשח"ס �'971�מס"תשח"ה(132'עמ, 29.5.1980 מיו �מס–)38' עמ1420' .5' תיקו�

מס"תשמח"ס מס"ח תשמ"ה(52'עמ9.2.1984 מיו�1105'ד מס–) 447' עמ1549'א  לחוק5עי,בס6' תיקו�
.�1984ד"תשמ)4'מס(ת והצמדה ריביפסיקת

מס"תשמח"ס מס"ח תשמ"ה(62'עמ15.12.1985 מיו�1165'ו מס–) 252' עמ1744'ה  לעני�3סעי,'ר;7' תיקו�
.תחולה והוראת מעבר

מס"תשמח"ס מס"ח תשמ"ה(50'עמ13.4.1989ו�ימ1274'ט מס תיק–) 238' עמ1892'ח 9,10סעיפי�'ר;8' ו�
.לעני� הוראת שעה והוראות מעבר

מס"תשח"ס �'1314�תש"ה(126'עמ6.4.1990 מיו מס"ח מס–)52' עמ1967'�  לעני�12סעי,'ר;9' תיקו�
מס"תשח"סט"ת. תחילה והוראות מעבר �'1329�מס"תשנח"סתוק�. 198'עמ10.8.1990 מיו  מיו�1330'א

מס–10'עמ9.1990.30 מס(9' תיקו� מס"תשנח"ס.)1' תיקו� מס– 119'עמ26.3.1991 מיו�1350'א 9' תיקו�
מס( ).2' תיקו�

מס"ח תשנ"ה(198'עמ17.7.1991 מיו�1364'מסא"תשנח"ס מס–) 206' עמ2052'א תחילתו ביו�;10' תיקו�
. לעני� הוראות מעבר5סעי,'ור15.7.1991

מס"תשנח"ס מס"ח תשנ"ה(184'מע 12.7.199 מיו�1362'א מס–) 224' עמ2056'א ו ביו� ילתחת;11' תיקו�
2.7.1991.

מס"תשנח"ס מס"ח תשנ"ה(184'מע 2.7.1991 מיו�1362'א מס–) 224' עמ2056'א תחילתו ביו�;12' תיקו�
.תחולה והוראות מעבר, לעני� תחילה3,4סעיפי�'ור2.7.1991

מס"ח תשנ"ס מס"ח תשנ"ה(146'עמ24.3.1992 מיו�1390'ב מס–) 331' עמ2072'א  לחוק4 בסעי,13' תיקו�
. ימי� מיו� פרסומו30תחילתו; �1992ב"תשנ,)תיקו�(הערבות

מס"ת תשנ"ק .1.6.1993תחילתו ביו�; �1993ג" צו תשנ– 866'עמ1.6.1993 מיו�5525'ג

מס"ח תשנ"ס מס"ח תשנ"ה(235'עמ30.6.1994 מיו�1470'ד מס–) 403' עמ2262'ד  לעני�6סעי,'ר;14' תיקו�
.תחולה

מס"תשנח"ס מס"ח תשנ"ה(284'עמ15.8.1994 מיו�1479'ד מס"ח תשנ"הו292' עמ2251'ד ) 486' עמ2278'ד
מס– מס"ח תשנ"סתוק�. הוראות מעבר והוראת שעה, לעני� תחילה33�31סעיפי�'ר;15' תיקו�  מיו�1563'ו

.88'עמ23.2.1996

מס"תשנח"ס מס"ח תשנ"ה(398'עמ7.8.1995 מיו�1537'ה מס–) 153' עמ2330'ה  לחוק19י,סעב16' תיקו�
משבית המשפט לענינ . לעני� הוראות מעבר27סעי,'ר; �1995ה"נשת, פחהי

מס"תשנח"ס מס"ח תשנ"ה(70'עמ8.2.1996 מיו�1560'ו מס–) 498' עמ2282'ד  לחוק34י,סעב17' תיקו�
. ימי� מיו� פרסומו45ילתותח; �1996ו"תשנ)3'מס(לתיקו� פקודת פשיטת הרגל

מס–) 486' עמ2278'מסו"ח תשנ"ה(88'עמ23.2.1996 מיו�1563'מסו"תשנח"ס .18' תיקו�

מס"תשנח"ס מס"ח תשנ"ה(138'עמ29.4.1999 מיו�1708'ט מס–) 423' עמ2635'ז 11סעי,'ר;19' תיקו�
.לעני� תחילה

מס"תשח"ס תש"ה(282'עמ13.8.2000 מיו�1752'ס מס"ח מס–) 356' עמ2868'ס 3ילתותח;20' תיקו�
. לעני� תחולה12סעי,' חודשי� מיו� פרסומו ור

מס"תשסח"ס מס"ח תשנ"ה( 207'עמ29.3.2001 מיו�1784'א מס–) 368' עמ2719'ח  לחוק5י,סעב21' תיקו�
מס"תשסח"סתוק�. בעני� תחילה8סעי,'ר; �2001א"תשס)8'מס(פסיקת ריבית והצמדה 4.20014. מיו�1785'א

מס"ח תשס"ה(218' עמ מס–) 370' עמ2958'א .)תיקו�(21' תיקו�

מס"תשסח"ס מס"ח תשס"ה(215'עמ3.2002.21ו�ימ1837'ב מס–) 364' עמ3092'ב  לחוק3י,סעב23' תיקו�
. לעני� תחילה ותחולה4סעי,'ר; �2002ב"תשס,)תיקוני חקיקה(הגנה על נוטלי הלוואות לדיור
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 הוראות כלליות:'אפרק

� זה בחוק.1

; לרבות בית די� דתי�" משפטבית"

טה על לרבות החל, פסק די� או החלטה אחרת של בית משפט בעני� אזרחי�" די�פסק"
;תשלו� הוצאות בעני� שאינו אזרחי

;לרבות חליפיו, שפסק די� נית� לזכותומי�"הזוכ"

; שפסק די� נית� לחובתומי�"בחיי"

שנתחייב בה� החייב, הריבית וההוצאות, לרבות הפרשי ההצמדה,ובהח�" פסוקחוב"
;לפי פסק די�

;ה לפועל של פסק די�הוצאולה לפי חוק זה לש�פע�"0הלי"

;התחייבות או בטוחה בכל צורה אחרת, ערבות, בו�ער�"בהערו"

;בות זכות קיימת או עתידהלר�" נכס"

;2קמה כאמור בסעי, שהו כת הוצאה לפועללש�" לשכת הוצאה לפועל"או"הלשכ"

עלאג�"ו1קיב" כמשמעותו בפקודת, תופיות השי האגודותידי רש��ודה שיתופית שסווגה
;כקיבו1 או כמושב שיתופי, יתופיותהאגודות הש

: כל אחת מאלה–" המצאה מלאה"

ל)1( א,ב"המצאה באחת הדרכי� המפורטות בפרק �לתקנות סדר'וג'ב', סימני
;�489ו, 482, 480,)5(�ו)4(475למעט המצאה בדרכי� המפורטות בתקנות, הדי�

;)1)(א(21טלי� לפי סעי, המצאה במהל0 עיקול מיטל)2(

;�1961א"התשכ, חוק פסיקת ריבית והצמדה–" חוק פסיקת ריבית והצמדה"

;�1984ד"התשמ, תקנות סדר הדי� האזרחי–" תקנות סדר הדי�"

להקי�, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בצו, שר המשפטי� רשאי)א(.2
ב ובה� רשמי, כל מחוזלשכות הוצאה לפועל בכל אחד מהמחוזות במספר שלא יפחת מלשכה אחת

.ולקבוע את מקו� מושב�, הוצאה לפועל ומנהלי לשכות הוצאה לפועל

בכל בית משפט שלו� שלידו אי� לשכת הוצאה לפועל יהיה נית� להגיש בקשות)ב(
ומסמכי� שנית� להגיש� בלשכת הוצאה לפועל ולקבל מידע בעניי� תיקי� והליכי� בהוצאה 

.לפועל

זה)ג(  מחוז בהתא� לאזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיי� שקבע–" מחוז", בסעי,

מס"ח תשס"ס מס"ח תשס"ה(16'עמ7.11.2002 מיו�1869'ג מס–) 714' עמ3147'ב תחילתו ביו�;24' תיקו�
מס"ח תשס"סתוק�. 1.1.2005 .16'עמ12.11.2003 מיו�1910'ד

מס"ח תשס"ס מס"ח הממשלה תשס"ה(746'עמ8.8.2005 מיו�2020'ה מס–) 298' עמ77'ד 24 בסעי,25' תיקו�
�מס(לחוק בתי משפט לעניני� מינהליי .�2005ה"תשס,)15' תיקו�

מס"ח תשס"ס מס"ח הממשלה תשס"ה(391'עמ10.8.2005 מיו�2024'ה מס–) 767' עמ175'ה  בסעי,26' תיקו�
68 �. ימי� מיו� פרסומו90תחילתו; �2005ה"תשס,)קופות גמל( לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי

מס"ח תשס"ס מס"ח הממשלה תשס"ה(260'עמ2.3.2006יו�מ2053'ו תוקפה; הוראת שעה–) 862' עמ179'ה
 �. 1.4.2007עד יו

מס"ח תשס"ס מס"ח הממשלה תשס"ה(515'עמ6.4.20081 מיו�2152'ח מס–) 584' עמ295'ז  בסעי,27' תיקו�
43�.1.8.2008תחילתו ביו�; �2008ח"התשס, לחוק שירות המילואי

מס"ח תשס"ס מס"ח הכנסת תשס"ה(665'עמ21.7.2008 מיו�2168'ח מס–) 232' עמ216'ח 3 בסעי,28' תיקו�
מס(לחוק בתי המשפט .�2008ח"תשס,)51' תיקו�

מס"ח תשס"ס מס"ח הממשלה תשס"ה(42'עמ16.11.2008 מיו�2188'ט מס–)16,90' עמ260'ז 'ר;29' תיקו�
�תחילתו ביו�; 126'עמ1.12.2008 מיו� 2194'מסט"ת.תחולה והוראות מעבר, לעני� תחילה55,56סעיפי

16.5.2009.

מס"ח תשס"ס מס"ח הממשלה תשס"ה(832'עמ10.8.2009 מיו�2209'ט מס–) 514, 348' עמ436'ט 30' תיקו�
מס( לחוק מינהל מקרקעי ישראל22בסעי, .1.1.2010תחילתו ביו�; �2009ט"תשס,)7' תיקו�

)5'תיקו� מס(
 ��1980"תש

)8'תיקו� מס(
 �1989ט"תשמ

)14'תיקו� מס(
 �1994ד"תשנ

ללפוע הוצאהתולשכ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

ותהגדר

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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.�1984ד"התשמ,]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט33שר המשפטי� לפי סעי,

מבי� רשמי בית משפט, ימנה, בהסכמת נשיא בית המשפט העליו�, שר המשפטי�)א(.3
�זה, בתקופת המינוי, מי שמונה לרש� הוצאה לפועל יכה�; רשמי הוצאה לפועל, השלו בתפקיד
.בלבד

ימנה שופט של בית משפט, שר המשפטי� בהסכמת נשיא בית המשפט העליו�)ב(
יהיה הממונה על רשמי ההוצאה לפועל; לממונה על רשמי ההוצאה לפועל, השלו� שהסכי� לכ0

.אחראי על כלל רשמי ההוצאה לפועל

דרגתו ותנאי שירותו יראו את הממונה על רשמי ההוצאה, גמלתו, לעניי� משכורתו)ג(
�תקופת כהונתו של הממונה על רשמי ההוצאה לפועל תהיה; לפועל כנשיא בית משפט השלו

.שבע שני� והוא יכה� תקופת כהונה אחת בלבד

זה)ד( . יפורסמו ברשומותמינויי� לפי סעי,

על הפרוטוקול ועל ניהולו יחולו הוראות; ההוצאה לפועל ינוהל פרוטוקולרש�בדיו� לפני.א3
.יי� המחויבי�בשינו, �1984ד"התשמ,]נוסח משולב[א לחוק בתי המשפט68סעי, 

ה)א(.4 .המינוי יפורס� ברשומות; לפועל לשכות הוצאהימנהלמשפטי� ימנה שר

אי לפניו על מער0 שר המשפטי� ימנה את מנהל מערכת ההוצאה לפועל שיהיה אחר)ב(
למנהל מערכת ההוצאה; ההוצאה לפועל ועל ביצוע� של סדרי המינהל בלשכות ההוצאה לפועל

מינוי מנהל מערכת ההוצאה; לפועל יהיו כל הסמכויות הנתונות למנהל לשכת הוצאה לפועל
.לפועל יפורס� ברשומות

חוהמוגשותהמשפטי� רשאי לקבוע בצו כי בקשותשר)א(.א4 זה לפי בציו�, שיפורטו בצו,ק
מי שממלא את מקומו, סגנו, מנהל לשכת הוצאה לפועליהיה רשאי, שלפיה� ה� מוגשות�הסעיפי
א עור0 די� בעל ניסיו� של שלוש שני� לפחות או וכ� עובד מערכת ההוצאה לפועל שהו, בהעדרו

עובד מערכת ההוצאה לפועל בעל ותק של חמש שני� לפחות וניסיו� של חמש שני� לפחות
לדו� ולהחליט בה�, שקיבלו אישור לכ0 ממנהל מערכת ההוצאה לפועל, בתחו� ההוצאה לפועל
.�70ו19,25,48,58בצו כאמור לא ייכללו בקשות לפי סעיפי�; בתקופה שתיקבע בצו

.פט של הכנסת ומשטעו� אישורה של ועדת החוקה חוק)א(לפי סעי, קט�צו)ב(

להעביר או להטיל סמכות לדו� ולהחליט בבקשות שפורטו בצו לפי סעי,, אי� לאצול)ג(
.זה לאד� אחר

, לפועל רשאי להטיל על פקיד של בית המשפט וכ� על אד� אחרמנהל לשכת הוצאה)א(.5
מנהל לשכת הוצאה;)קיד ביצועתפ–להל�(ביצוע של הליכי� שבתחו� סמכותו, שהסכימו לכ0

לה הסמיכו מערכת ההוצאה לפועללפועל שמנהל  תפקיד כאמור ג� לעני� טיל לכ0 במיוחד רשאי
 �שלשהליכי לפועל רשאי מנהל לשכת ההוצאה; לפועל אחרמנהל לשכת הוצאה בתחו� סמכותו

. להתנות את הטלת התפקיד וביצועו בתנאי� שימצא לנכו�

 לפועל לא יטיל תפקיד ביצוע על אד� שאינו פקיד של בית מנהל לשכת הוצאה)ב(
אהמשפט אלא אא� כ� יש בידי אותו �לד ,א5 מאת הועדה שמונתה לפי סעי,כ0ישור בר תוק,
לפועל להטיל תפקיד ביצוע על עור0 די� או מתמחה לעריכת די� מנהל לשכת הוצאה ואול� רשאי

זה; א, א� אי� ביד� אישור כאמור . עט תאגידלמ�" אד�", לעני�

י�דכ, לעני� אותו תפקיד, דינו,)פקידתלבע�להל�(שקיבל עליו תפקיד ביצועמי)ג(
. עליו לבצעו אישית ואי� הוא רשאי להטיל את ביצועו על אד� אחר, לפועלמנהל לשכת הוצאה

כדי למנוע מבעל התפקיד להסתייע באנשי� מתאימי�)ג( באמור בסעי, קט� אי�)1ג(
ה, לביצוע התפקיד ר כדי לגרוע מאחריותומובאע ואול� אי� ביצוובלבד שיהיה נוכח במקו� בעת

. האישית של בעל התפקיד

לפועל להטיל על תאגיד מנהל לשכת הוצאה רשאי,)ב(א, האמור בסעי, קט�על)ד(

הממונה על רשמי
ההוצאה לפועל
ורשמי ההוצאה 

 לפועל
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

מנהלי לשכות
ההוצאה לפועל
ומנהל מערכת 
 ההוצאה לפועל

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

ת סמכויות לדו�הענק
 בבקשות

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

) הוראת שעה(
 �2008ט"תשס

 תפקידי�הטלת
מס( )9' תיקו�

 ��1990"תש
מס( )10' תיקו�

 �1991א"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)10'תיקו� מס(
 �1991א"תשנ

)10'תיקו� מס(
�1991א"תשנ

)10'תיקו� מס(
�1991א"תשנ

)10'תיקו� מס(
�1991א"תשנ

ניהול פרוטוקול
מס( )28' תיקו�

 �2008ח"תשס
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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�לפועל למנהל לשכת ההוצאה התאגיד יודיע; תפקיד של שמירה על מיטלטלי� מעוקלי� ומכירת
למי ה� נושאי המשרות שיהיו אחרא �כל,ביצוע התפקיד האמורי אחד מה� כבעל תפקיד ויראו

 �).1ג(�ו)ג(ביצוע לעני� סעיפי� קטני

).טלבו()ה(

(ב(5המשפטי� ימנה ועדה למת� אישורי� לעני� סעי,שר)א(.א5 ;)ת האישורי�ועד� להל�)
שחבר נציג שר המשפטי� וקצי�, ראש�והוא יהיה היושב, בית משפט שלו�ל יה יהיו שופט

. משטרה ששר המשטרה מינה על פי הצעת המפקח הכללי של המשטרה

תהוע)ב( א�,)ב(5פקיד כאמור בסעי, דה רשאית לתת אישור לאד� לצור0 קבלת
:נתקיימו בו אלה

; תושב ישראלהוא)1(

מתאימות, וידיעותיו הלשוניות, ולות אופיו ואישיותוסגדה מצאה כי הוע)א1(
לתפקיד על פי מבחני� ובדיקות שקבעה הועדה בהתייעצות ע� נציבות שירות 

;המדינה

;יכי� של ההוצאה לפועל הוכיח להנחת דעתה של הועדה שהוא בקיא בהלהוא)2(

או תעודה אחרת שמשרד החינו0 והתרבות,ת ישראליתבגרו בעל תעודת הוא)3(
.אישר כי היא שוות ער0 לתעודת בגרות

–דה רשאית לסרב לתת אישור הוע)ג(

או מטעמי� של שלו�, חשב בעברו הפלילי של המבקש או בהתנהגותובהת)1(
;הציבור

)2(�האא ;ישור בטענה כוזבתהמבקש ביקש את

)3(�לאהיא סבורה שהמבקא ; יוכל למלא את התפקיד כראויש

)4(�היא סבורה כי מילוי תפקידו של המבקש כבעל תפקיד עשוי ליצור ניגודא
�לרבות היותו בעל רשיו� לחקירות, ענייני� ע� מקצועו או ע� עיסוקיו האחרי

כמשמעות� בחוק, תאגיד חוקרי�פרטיות או בעל רשיו� לארגו� שירותי שמירה או 
ושחוקרי� פרטיי �;�1972ב"לתש, ירותי שמירה

)5(�המבקש הוא נושא משרה או עובד בתאגיד שהוטל עליו תפקיד כאמורא
על,)ד(5בסעי,  . ידו�או מועסק

א� ביו� שבו הגיש בקשה, יינת� אישור לאד� שהורשע בעבירה שיש עמה קלו�לא)ד(
ע �. ברו עשר שני� מיו� שעבר את העבירהלקבלת אישור טר

שרלא)ה( יינת� אישור לאד� אלא א� כ� הוא ממלא אחר התנאי� ועומד בדרישות שקבע
לש� כיסוי נזקי� העלולי� להיגר� על ידו, המשפטי� לעני� עשיית ביטוח או מת� ערבות בנקאית

.במהל0 ביצוע תפקידו

ת, ור יינת� בכתבאיש)א(.ב5 הותקפו עד �ש ולאחר מכ� הוא טעו� חידו,ונתשנה שלאחר נתיו
. אישור שחודש יהיה בתוק, עד תו� השנה שבה נית�; מדי שנה בשנה

, ור אשר פקע תקפו ולא הוגשה בקשה לחידושו במש0 תקופה של למעלה משנהאיש)ב(
. ואול� רשאי בעל אישור כאמור לבקש אישור מחדש; לא יחודש

ו, בדר0, אישור תוגש לאחר תשלו� אגרהדושה למת� או לחיבקש)ג( בצירו, במועד
�.הכל כפי שייקבע בתקנות, מסמכי

. דה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנותהוע)ד(

זה(אשר טר� חלפה חצי שנה מיו� שנית� לו אישור לראשונה, אישורבעל.1ב5  בעל�בסעי,
 שיוטל עליו בחברת בעל תפקיד נוס, אשר אינו בעל אישורדביצוע כל תפקיליצא,)שור חדשאי

.חדש

.המשפט ינהל פנקס של בעלי אישורי��ל בתימנה.ג5

)10'תיקו� מס(
�1991א"תשנ
ורי�האישועדת

מס( )10' תיקו�
 �1991א"תשנ

)20'תיקו� מס(
�2000ס"תש

)20'תיקו� מס(
�2000ס"תש

)20'תיקו� מס(
�2000ס"תש

)20'מסתיקו�(
�2000ס"שת

יוסדר אישורי�תוק'
 עבודה

מס( )10' תיקו�
 �1991א"תשנ

אישור חדשבעל
מס( )20' תיקו�

 �2000ס"תש

ל פנקסניהו
מס( )10' תיקו�

 �1991א"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס
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בעב,ות תפקיד לא יעסוק בגבייה של חובבעל)א(.ד5 לא בעצמו ולא על ידי, פי�קימישרי� או
זה; לפועלמנהל לשכת הוצאהאלא מכוח הטלת תפקיד ביצוע על ידי, קרובו או שלוחו , לעני�

.אחי� וילדי�, הורי�, זוגב��" קרוב"

 שנעשו במסגרת עיסוקו של בעל תפקיד לא יחול על פעולות)א(ור בסעי, קט� האמ)ב(
.די� או כמתמחה�כעור0

ולא יעשה,ד ביצוע שהוטל עליויגלה בעל תפקיד מידע שהגיע אליו עקב מילוי תפקילא.ה5
.בו כל שימוש אלא לצור0 ביצוע אותו התפקיד

או לפסול אד� מלקבל אישור,ת� שנית האישורי� רשאית לסרב לחדש או לבטל אישורועד.ו5
�כי, לאחר שנתנה לו הזדמנות לטעו� טענותיו בפניה, לתקופה שלא תעלה על חמש שני א� ראתה

:נתקיי� אחת מאלה

; להצדיק סירוב לתת אישוריימה בו עילה שהיה בה כדינתק)1(

זההוא)2( ; הפר חובה מ� החובות המוטלות עליו לפי חוק

בהוא)3( ;הציבור� המסכ� את שלואופ� התנהג

. התנהג באופ� שאינו הול� בעל תפקידהוא)4(

, רשאית היא,א5לועדת האישורי� תלונה נגד מי שקיבל אישור לפי סעי,שהגהו)א(.ז5
לא; להתלות את אישורו עד לסיו� בירור התלונה,לאחר שנתנה לו הזדמנות לטעו� טענותיו בפניה

מטעמי�, זולת א� החליטה הועדה, לה ההתליהבט�נסתיי� הבירור תו0 חדשיי� מיו� ההתליה
שלא0רילהא, מיוחדי� שיירשמו �תעלה על חדשייא ותה לתקופה�. נוספי

ות לטעו� את לאחר שניתנה לו הזדמנ, ועדת האישורי� רשאית לחייב בעל אישור)1()1א(
;א� מצאה שהתלונה נגדו היתה מוצדקת, בתשלו� הוצאות ההלי0, טענותיו לעניי� זה

)2(�ועדת האישורי� רשאית לעיי� שנית בהחלטתה לחייב בעל אישור בתשלו
לו, א� ניתנה שלא בפניו, הוצאות והוועדה שוכנעה שלא התייצב מסיבות שלא היתה

;שליטה עליה�

שורי� לפי סעי, קט� זה ניתנת לביצוע בלשכת ההוצאה החלטת ועדת האי)3(
.לפועל כאילו היתה פסק די�

לצור0 בירור תלונה יהיו לוועדת האישורי� הסמכויות הנתונות לוועדת חקירה לפי)2א(
 �).ה(�11ו)4)(א(9למעט סעיפי�, �1968ט"התשכ, לחוק ועדות חקירה11עד9סעיפי

להתלות, באופ� מיידי, רשאי, או מי שהוא הסמיכו לכ0עלמערכת ההוצאה לפול מנה)ב(
, לאחר שנת� לו הזדמנות לטעו� טענותיו, ימי�30אישור של בעל תפקיד לתקופה שלא תעלה על 

).4(או)3(ו5 לביטול האישור לפי סעי, עילהא� היה לו יסוד לחשוש שנתקיימה בו

בטלה בו בזמ� כל הטלת תפקיד ביצוע, אישורו הותלה או פקע מכל סיבהשתוק,מי.ח5
.לפועלמנהל לשכת הוצאה שהטיל עליו 

).בוטל(.ט5

רשהזוכ)א(.6 לשאיה בה;ת הוצאה לפועל בקשה לביצוע פסק הדי�כ להגיש לכל הוא יציי�
וכ� יפרש בה את ההליכי�, קטי� או פסול די�וא� הוא, פרטי� מזהי� של החייב כפי שייקבעו

.ויכול הוא מפע� לפע� לבקש נקיטת הליכי� נוספי�, שהוא רוצה שיינקטו

אלא לאחר שחל, המועד)א(לא תוגש בקשה לביצוע פסק די� כאמור בסעי, קט�)ב(
מ30 לאחר שחלפו–וא� לא נקבע מועד כאמור, שנקבע בפסק הדי� לביצועו �ת� פסק ימי� מיו

, נית� פסק הדי� שלא במעמד החייב ונדרש הזוכה או בא כוחו להמציא את פסק הדי� לחייב; הדי�
. הימי� במועד המצאת פסק הדי�30יחל מניי�

רשאי זוכה להגיש בקשה לביצוע פסק די� למזונות,)ב(על א, האמור בסעי, קט�)ג(
המ30בטר� חלפו  �ובלבד, צאתו לחייב כאמור באותו סעי, קט� ימי� מיו� מת� פסק הדי� או מיו

 לעיסוקסייג
מס( )10' תיקו�

 �1991א"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

תודיוסחובת
מס( )10' תיקו�

 �1991א"תשנ

ח אוביטול,ידושאי
 סילהפ
מס( )10' תיקו�

 �1991א"תשנ

ר תלונות והתליהבירו
מס( )10' תיקו�

 �1991א"תשנ
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ

מ( )15'סתיקו�
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

שלת ביצועוהפסק
 לי*ה
מס( )10' תיקו�

 �1991א"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס
)25'תיקו� מס(

 �2005ה"תשס

 ביצועבקשת
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29' מסתיקו�(
 �2008ט"תשס
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. חל, אותו מועד–שא� נקבע בפסק הדי� מועד לביצועו

את פרטי הזיהוי המפורטי�, לבקשת לשכת ההוצאה לפועל, שר הפני� ימסור)1()ד(
זה(בתוספת הראשונה  כפי שמופיעי� במרש�,) פרטי� טעוני אימות–בסעי,

לפ; האוכלוסי� י פסקה זו יחולו ההוראות בעניי� אבטחת מידע לפי על מסירת מידע
;�1981א"התשמ, חוק הגנת הפרטיות

)2(�לא תתקבל בקשה נגד חייב שפרטיו רשומי� במרש� האוכלוסי� א� הפרטי
אינ� תואמי� את הפרטי� הרשומי� לגביו במרש�, כפי שציי� הזוכה, טעוני האימות

;האוכלוסי�

)3(�הפ, שר המשפטי ני� ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של בהסכמת שר
וכ� לקבוע כאמור הוראות לעניי� ביצועו, רשאי לשנות את התוספת הראשונה, הכנסת

.לרבות לעניי� דר0 העברת המידע ממרש� האוכלוסי�, של סעי, זה

 לפועל לחייב אזהרה שעליואהמנהל לשכת ההוצימציא, וגשה בקשת ביצועמשה)א(.7
או לשל� את החוב הפסוק בשיעורי� שנקבעו בהוראת תשלו� לפי סעי,, הדי��למלא אחר פסק

ל,)ב(69א או בצו לפי סעי, 69 של,א7שלומי� לפי סעי,תהגיש בקשה לצואו והכל בתו0 תקופה
או; ימי� מיו� המצאת האזהרה20 , העתק הפסיקתהלאזהרה יצור, העתק מאושר של פסק הדי�

זה; וכ� העתק הוראת תשלו� או הצו כאמור, א� לא הומצאו לחייב קוד� לכ� של" העתק", לעני�
צו, פסיקתה אלש, של פסיקתהסחונבותלר�הוראת תשלו� או � של צו שנכללוהוראת תשלו

.באזהרה ואשר הופק באמצעות מערכת ממוכנת

 כי א� אי� ביכולתו בשפה פשוטה וברורהלחייבהודעה, לפי העני�, הרה תכלולהאז)1א(
עליו להתייצב לחקירת יכולת, לעמוד בתשלו� החוב הפסוק במלואו או בתשלומי� שנקבעו לו

מי21בתו0, בלשכת ההוצאה לפועל �ה ימי �שנקבע מצאת האזהרה או בתו0 מועד אחרו
כי א� לא ישל� את החוב, בי� היתר, החייב יוזהר; ולהמציא מסמכי� שיפורטו באזהרה, באזהרה

יראו אותו כחייב המשתמט מתשלו�, הפסוק או את התשלומי� ולא יתייצב לחקירת יכולת
להטיל עליו הגבלות, ויהיה נית� לדרוש מסירת מידע עליו בלא הסכמתו מרשימת גורמי�חובותיו 

ו ז1'כאמור בפרק ר ועדת החוקה באישו, שר המשפטי�;2' או לנקוט הליכי הבאה ומאסר לפי פרק
.רשאי לקבוע הוראות בדבר מידע נוס, שיש לכלול באזהרה, חוק ומשפט של הכנסת

די� לפי תקנות סדר�את האזהרה לידי החייב תהיה בדר0 שממציאי� כתבי ביתהמצ)ב(
זה; הדי�  לרש�יהיו נתונות, הסמכויות הנתונות בתקנות סדר הדי� לבית המשפט או לרש�, לעני�

.עלההוצאה לפו

העל)ג( לא יצווה רש� ההוצאה לפועל על מסירת מידע לפי,)ב(ת סעי, קט� וראוא,
ו,)3א(�ו)2א(ב7סעי,   הליכי הבאה או מאסר לפי פרקאו1'לא יינקטו נגד חייב הגבלות לפי פרק

של, ההוצאה לפועלרש�אלא א� כ� התייצב החייב בפני,2'ז או שהומצאה לו אזהרה בדר0
.אההמצאה מל

לו, הגיש החייב בקשה בתיק הוצאה לפועל שנפתח נגדו)1ג( יראו אותו כמי שהומצאה
אלא א� כ� הורה רש� ההוצאה לפועל, האזהרה בהמצאה מלאה ביו� הגשת הבקשה האמורה

.אחרת

לקבל את האזהרה, בהמצאה מלאהב החייב או מי שנית� להמציא לו את האזהרה סיר)ד(
 �אאו לחתו הערת; בהמצאה מלאהו את החייב כמי שהומצאה לו האזהרהראי, מסירהישורעל

.פקיד הדואר או המוסר בדבר הסירוב תהווה ראיה לאמיתותה

ולאחר)א(יוחל בביצוע פסק הדי� אלא לאחר המצאת האזהרה כאמור בסעי, קט�לא)ה(
הע ההוצאה לפועל שנסיבורש�זולת א� ראה, שעברה התקופה שנקבעה באזהרה ני� מצדיקותת

.�כטת הלי0 לפניקינ

ב שאי� ביכולתו לשל� את החוב הפסוק במלואו או בשיעורי� שנקבעו כאמור חיי)א(.א7
בקשה לתשלו�, ימי� מיו� המצאת האזהרה20תו0, ההוצאה לפועללרש�יגיש,)א(7בסעי,

שיועדי�החוב הפסוק במו �:לבקשה יצורפו;ע בהתא� ליכולתוציבשיעורי

מצ, הנתמכת במסמכי�, מקת מנורההצה)1( ו הכלכלי ובדבר יכולתו לשל�בבדבר
ב�, שבה יכלול פרטי� בדבר הנכסי�, את החוב הפסוק ההכנסות והחובות שלו ושל

 ופרטי� בדבר תאגידי�, ושל ילדיו הבוגרי� הגרי� עמו, של ילדיו הקטיני�, זוגו

ופסקת אזהרההמצא
 די�

מס( )4' תיקו�
 �1978ח"תשל

מס( )8' תיקו�
 �1989ט"תשמ

מס( )15' תיקו�
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)19'תיקו� מס(
 �1999ט"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)19'תיקו� מס(
 �1999ט"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)19'תיקו� מס(
 �1999ט"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)15'תיקו� מס(
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

לצו חייבבקשת
 תשלומי�

מס( )15' תיקו�
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)15'תיקו� מס(
 �1994ד"תשנ

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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�וש, שבשליטתו או בשליטת כ�ו,זוגו הגר עמו�בל לרבות פרטי חשבונות הבנק שלו
הכל לגבי השנה או שנת המס שקדמה למועד הגשת, סמ0 אחר שייקבעמכל פרט או

;הבקשה ולפי טופס שאלו� שייקבע

, נכסיו, כתובתו ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע ומסמכי� בדבר כתב)2(
לרבות בידי גו, ציבורי כמשמעותו, המצויי� בידי כל גור�ו ומקורותיהגובה הכנסת

י תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוקדביאו, �1981א"תשמ, הפרטיותהגנתבחוק 
זה( �1981א"תשמ,)רישוי(הבנקאות וכ� למסירת מידע,) תאגיד בנקאי–בחוק

, תיו לישראלכניסו, יציאותיו מישראל, ומסמכי� בדבר מצבו הכלכלי של החייב
א, חובותיו וס0 הוצאותיו א' המצויי� בידי גור� מהגורמי� המפורטי� בטור ' בחלק

אשר נית� לקבל ממנו מידע ומסמכי� כאמור בהתא� למפורט בטור, בתוספת השניה
).ב ויתור על סודיותכת�ל�לה(שלצדו'ב

קת הנתמכתת ההוצאה לפועל לא תקבל בקשה שלא צורפו לה הצהרה מנומלשכ)1א(
להאו שלא צור)1)(א(במסמכי� כאמור בסעי, קט�  על, ודיות כאמור בסעי, קט�ס כתב ויתור

).2)(א(

; לפועל ישלח לזוכה הודעה על הגשת הבקשה בידי החייבמנהל לשכת ההוצאה)ב(
.ההודעה תכלול תמצית של תוכ� הבקשה

זה ההוצאה לפועל רשאי להיעתר לבקשת החייב ולתרש�)ג( ,ת צו תשלומי� לפי סעי,
ילאחר שבדק להשכולת החייב על יסוד העיו� בבקאת וכ� רשאי הוא, תו ובמסמכי� שצורפו

או להזמינו לחקירת יכולת במעמד, להורות לחייב להמציא מסמכי� נוספי� לתמיכה בבקשתו
.או לדחות את בקשתו,67הזוכה לפי סעי, 

הפ,)א(י� לפי סעי, קט�ש החייב בקשה למת� צו תשלומהגי)ד( סוק ישל� את החוב
 רש� ההוצאה לפועל בבקשתו וכל עוד לא החליט רש�עד להחלטת, י� שהציעורבמועדי� ובשיע

.ואול� לא יקובל תשלו� בסכו� הנמו0 מהסכו� שייקבע בתקנות; ההוצאה לפועל אחרת

קהסכ)ה( את,)א(ט� י� הזוכה לבקשת החייב למת� צו תשלומי� שהוגשה לפי סעי, יגיש
לרש לפועל שיהיה וצאהההרש�ההסכמה לאישור  להסכמה שאושרה יהיה; חותודאי לאשרו או

.תוק, של צו תשלומי� שנית� לפי סעי, זה

זה,בחיי)ו( וחל שינוי ביכולתו לפרוע את החוב, שנית� לגביו צו תשלומי� לפי סעי,
, רי בנסיבות העניי� לרש� ההוצאה לפועליודיע על כ0 בכתב בהקד� האפש,בתשלומי� שנקבעו

 ההוצאה לפועל בקשה לרש� רשאי להגיש חייב כאמור; ובלבד שהשינוי אינו שינוי של מה בכ0
צלשינ סעיחו,ו התשלומי�וי זהיולו הוראות ,.

, על יסוד כתב ויתור על סודיות, מיוזמתו או על פי בקשה, ההוצאה לפועל רשאירש�)א(.1ב7
�על)2)(א(א7כאמור בסעי, לצוות על כל גור , החייב כאמור באותו סעי, שברשותו מצוי מידע

לילמסו .דיו את המידער

 נוכח מנהל לשכת ההוצאה לפועל או רש� ההוצאה לפועל כי כתובתו של החייב)1א(
ובלא, מיוזמתו או על פי בקשה, רשאי הוא, המופיעה בתיק ההוצאה לפעול אינה כתובתו הנכונה

לצוות על הגורמי� המפורטי� בתוספת השלישית למסור לידיו את כתובתו, כתב ויתור על סודיות
למעט כתובת של חייב שאי� למסרה מטעמי� של הגנת החייב כמפורט בתוספת, של החייב
ל לשכת ההוצאה לפעול ימסור לזוכה את המידע בדבר כתובתו של החייב שנמסר מנה; הרביעית

.לו או לרש� ההוצאה לפועל כאמור

לצוות על כל אחד מ� הגורמי�, מיוזמתו או על פי בקשה, רש� ההוצאה לפעול רשאי)2א(
א א' המפורטי� בטור ב, בתוספת השניה' בחלק התא� למסור לידיו מידע על החייב המצוי בידו
ב ובלבד שהחייב הוא בעל יכולת, א, שלא על יסוד כתב ויתור על סודיות, לצדו' למפורט בטור

)ד(יג69או,)ד(יא69,)ד(67,ג7או שרואי� אותו ככזה לפי סעיפי�, המשתמט מתשלו� חובותיו
. ימי� ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה45וחלפו

על)2א(על גורמי� כאמור בסעי, קט� ציווה רש� ההוצאה לפועל)3א( למסור לידיו מידע
מטעמי�, רשאי הוא לצור0 בירור יכולתו של החייב במסגרת חקירת יכולת, ס0 הוצאות החייב

 
מסל)ב(55סעי,'ר1 . לעני� מועדי תחילה הנוגעי� לגורמי� שוני�29' תיקו�
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לצוות על גור� המנוי בטור, שיירשמו ולאחר שהביא בחשבו� את הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכ0
ב'א ב' בחלק בבתוספת השניה למסור לידיו מידע כי, שלצדו' התא� למפורט בטור א� שוכנע

המידע שנמסר לו בדבר ס0 הוצאות החייב אינו מספיק כדי להערי0 את יכולתו הכלכלית של החייב 
.לפרוע את החוב וכי המידע הנוס, נחו1 לש� כ0

לא יוצא אלא לאחר שנשלחה לחייב בדואר)3א(או)2א(צו לפי סעיפי� קטני�)4א(
בהתראה יצוי� כי בכוונת רש� ההוצאה; לפו שבעה ימי� מיו� המצאת ההתראההתראה בכתב וח

וכי, לפעול לצוות על גורמי� מבי� הגורמי� המפורטי� בתוספת השניה למסור לו מידע על החייב
אלא א� כ� ייפרע החוב או תינת�, הצו ייכנס לתוק, בתו� שבעה ימי� מיו� המצאת ההתראה

זה; אה לפעולהחלטה אחרת בידי רש� ההוצ לא תישלח התראה לחייב, על א, האמור בסעי, קט�
.א� כבר נשלחה לו באותו תיק התראה לפי סעי, קט� זה

.לרבות באמצעות תקשורת בי� מחשבי�, קבלת מידע על החייב יכול שתהיה בכל דר0)5א(

ה ההוצאה לפועל לא יצווה על מסירת מידע לידיו לפי סעי, זה אלא במידרש�)ב(
.ולש� בדיקת יכולתו של החייב לפרוע את חובו, הנדרשת לביצוע הוראות חוק זה

עד)א(סעיפי� קטני� גור� שקיבל צו למסירת מידע לפי, א, האמור בכל די�על)ג(
ליחייב למסור את המידע הנדר,)3א( שרדיש רש� ההוצאה לפעול בתו0 תקופה שקבע

�;ות שהגיש לה החייב"מידע אלא א� כ� מקורו בדוחובלבד שרשות מס לא תמסור, המשפטי

זהלעני מס",� ,)חילופי ידיעות בי� רשויות המס(שמעותה בחוק לתיקו� דיני מסי�כמ�" רשות
.�1967ז"תשכ

זהע צאה לפועל מיד ההולרש�א� נמסר, כל די�להוראותו, בכפ)ד( לא, לפי סעי,
ת פקידו ותו0 הגנה על פרטיות החייב ושמירה על יעשה בו שימוש אלא במידה הנדרשת למילוי

, שנית� לגבות ממנו את החוב או מקור הכנסהואול� א� מצא שיש לחייב נכס. סודיות המידע
את, ופרטיו או מקור ההכנסהרשאי הוא להביא לידיעת הזוכה את דבר קיומו של הנכס בלי לחשו,

.ידעהמורמק

באישור ועדת, רשאי שר המשפטי�,)ד(�ו)3א(עד)א(על א, האמור בסעיפי� קטני�)1ד(
לקבוע כי סוג מסוי� של מידע על נכסי� של החייב שנית� לגבות, החוקה חוק ומשפט של הכנסת

לב, מה� את החוב יועבר ישירות לידי הזוכה לפי בקשתו �תו0 שמירה על סודיות המידע ובשי
.לצור0 בהגנה על פרטיות החייב

אלמי)ה( ל חייב לא יעשה בו כל שימוש ולא יגלה אותועוק זה מידעחיו לפי שהגיע
.אלא במידה הנדרשת לביצוע הוראות חוק זה או על פי צו של בית משפט, לאחר

על)ו( מסר גור� מ� הגורמי� המפורטי� בתוספת השניה או בתוספת השלישית מידע
ישול� לגור�,)ז( לפי סעי, קט� ומתקיימי� באותו גור� התנאי� שנקבעו, חייב לפי סעי, זה

.האמור תשלו� בהתא� להוראות לפי אותו סעי, קט�

–רשאי לקבוע, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שר המשפטי�)ז(

לתשלו� ואת גובה)ו(את התנאי� לזכאותו של גור� כאמור בסעי, קט�)1(
�לז, התשלו :כאותובי� השאר רשאי הוא לקבוע תנאי� אלה

;קבלת כמות מזערית של צווי� למסירת מידע בפרק זמ� שקבע)א(

;לרבות לקבלת הצווי� ולמשלוח התשובות, הפעלת מערכת ממוחשבת)ב(

53לרבות בדר0 של קיזוז כמשמעותו בסעי,, הסדרי� לתשלו� ולדרכי גבייתו)2(
�;�1973ג"התשל,)חלק כללי(לחוק החוזי

זההוראות לעניי� מסירת)3( ובי� השאר על דר0 מסירת, מידע על חייבי� לפי סעי,
, החזקתו ואבטחתו, הגישה אליו, דר0 עיבודו, שימוש בו באופ� מדורג, המידע

דר0 תיקו� מידע, זכות של החייב לעיי� במידע על אודותיו, תקופות שמירתו ומחיקתו
;והכל בשי� לב לצור0 בהגנה על פרטיות החייב, שגוי ומחיקת מידע

זה)4( ;אגרות בעבור בקשות לקבלת מידע כאמור בסעי,

;גורמי� וסוגי מידע נוספי� שייכללו בתוספת השניה)א()5(

;גורמי� נוספי� שייכללו בתוספת השלישית)ב(
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.כתובות נוספות שייכללו בתוספת הרביעית)ג(

.יכול שיותקנו בהדרגה)2(�ו)1)(ז(תקנות לפי סעי, קט�)ח(

זה)ב(9אות סעי, הור)ט( .יחולו לעניי� תשלו� ולעניי� אגרות לפי סעי,

לב.1ב7 �לא,ב7בהתא� לצו של רש� ההוצאה לפועל שהוצא לפי סעי,, מסירת מידע בתו
א ומי שמסר מידע,ו של חובה אחרת לפי כל די� או חוזהתיחשב הפרה של חובות סודיות ונאמנות

.כאמור לא יישא באחריות אזרחית או משמעתית בשל עצ� מסירת המידע

 רש�נטל להוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב הפסוק ולהביא בפניההחייבעל)א(.ג7
או; ההוצאה לפועל את כל המידע והמסמכי� הדרושי� לש� כ0 לא הרי� החייב את נטל ההוכחה

יראו אותו כבעל יכולת המשתמט, מבלי לתת הסבר סביר לכ0, את המידע כאמורלא הביא
הטלת הגבלות, הליכי מסירת מידע על החייב בלא הסכמתות לעני� לרבומתשלו� החוב הפסוק 

ו ז לפי והליכי הבאה1'לפי פרק .2'פרק

י� לפי ושלא הגיש בקשה לצו תשלומ,)א(7ב שלא מילא אחר האזהרה לפי סעי, חיי)ב(
ההליכי� כאמור יראו אותו כבעל יכולת המשתמט מתשלו� החוב הפסוק לרבות לעני�,א7סעי, 

נת,)א(בסעי, קט�  לחלרש�� אלא א� כ� .סר המעש שלוו ההוצאה לפועל הסבר סביר

אוביק)א(.8 � ההוצאה לפועל את סדר נקיטת� רש�יקבע,ר יותש הזוכה נקיטת שני הליכי
.בזה אחר זה או בבת אחת

 ההוצאה לפועל רשאי להורות שהלי0 פלוני לא יינקט א� ראה שלפי הנסיבות רש�)ב(
בה�ההלי0 הוא בלתי יעיל או שנית� לבצע את פסק .לי0 פחות חמורהדי�

.0 יופסק או יבוטל א� ביקש זאת הזוכההלי)ג(

 רשאי לקבוע בצו הליכי� אשר יינקטו על ידי הלשכה על פי בקשת�המשפטישר)ד(
,11,14,15,19,)3א(�ו)2א(ב7 בצו כאמור לא ייקבעו בקשות להליכי� לפי סעיפי�; הזוכה בלבד

ז70,74,יב69,ג67,69,א64,66עד27,48,53,59,61, 25 על;3' והליכי� לפי פרק לא יינקטו
אלא לאחר שהומצאה אזהרה לחייב וחל, המועד, ידי הלשכה הליכי� על פי בקשת הזוכה בלבד

.הקבוע בה

כ0, הנמצאי� בידי צד שלישי והוסר העיקול,ל עיקול על נכסי החייבהוט)ה( תימסר על
.הודעה לצד השלישי

עלהאג)א(.9 , ידי הזוכה לפני נקיטתו�רות וההוצאות המשוערות לנקיטת הלי0 ישולמו
או, ערובה במקו� התשלו� מת� ההוצאה לפועל להרשותרש�אול� רשאי .מקצתו כולו

ודינ� לעני� ההוצאה לפועל, רות וההוצאות לנקיטת ההליכי� יחולו על החייבהאג)ב(
 ההוצאה לפועל ביקש הזוכה את רש�זולת אגרות והוצאות של הליכי� שלדעת, כדי� החוב הפסוק

.נקיטת� שלא בתו� לב

זההוצאות)ג( כפי, וא� לא נקבעו בתקנות, יהיו כפי שנקבעו בתקנותה לעני� סעי,
 לפועל וה� ייגבו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעות� בחוק מנהל לשכת ההוצאהישר שא

החל מיו� הוצאת� עד יו�) רשי הצמדה וריביתהפ�ל�לה(�1961א"התשכ, פסיקת ריבית והצמדה
�.התשלו

כא�לעה המיוצג זוכ)א(.10 מור ידי עור0 די� בתיק הוצאה לפועל זכאי לשכר עור0 די�
לת א� קבעזו, �1961א"תשכ, לחוק לשכת עורכי הדי�81בתערי, המינימלי שנקבע לפי סעי, 

�לו, ההוצאה לפועל שכר אחררש ואול� בתיקי הוצאה לפועל של פסקי; על פי בקשה שהוגשה
ו� לביצוע בעי,תזונודי� למ יהיה שכר עור0 הדי� כפי, יובי� אחרי� שאינ� כספיי�חול' לפי פרק
. ההוצאה לפועלרש� שקבע

 ההוצאה לפועל קובע את שכר טרחת עור0 הדי� כאמור בסעי, קט� רש�רי� בה� במק)ב(
ג� הואורשאי, רשאי הוא לקבוע שכר כולל בשל הטיפול בתיק שבבירור או שבדיו� בפניו,)א(

.של פעולות מיוחדות שביצע עור0 הדי�בלקבוע שכר

,9כדי� הוצאות לפי סעי,, לעני� הוצאה לפועל, זה דינו עור0 הדי� כאמור בסעי,שכר)ג(
החויוו באישור ועדת, מהמועדי� שיקבע שר המשפטי� בתקנותלספו לו הפרשי הצמדה וריבית

.עד יו� התשלו�, החוקה חוק ומשפט של הכנסת

תיכול בדברחזקה
 החייב

מס( )15' תיקו�
 �1994ד"תשנ

מס( )19' תיקו�
 �1999ט"תשנ

מס( )29' תיקו�
�2008ט"תשס

)19'תיקו� מס(
 �1999ט"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

,ת הליכי�נקיט
ת� וביטול�קהפס
 בקשת הזוכהלפי 

מס( )4' תיקו�
 �1978ח"תשל

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)20'תיקו� מס(
 �2000ס"תש

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

) הוראת שעה(
 �2008ט"תשס

)21'תיקו� מס(
 �2001א"תשס) תיקו�(

ת והוצאותאגרו
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)7'תיקו� מס(
 �1985ו"תשמ

י�ד�עור*שכר
מס( )7' תיקו�

 �1985ו"תשמ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

פטור מאחריות
ת מידעמסירב
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)7'תיקו� מס(
 �1985ו"תשמ

)7'תיקו� מס(
 �1985ו"תשמ

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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יהיה השכר נית� לקיזוז כנגד, ההוצאה לפועל שכר עור0 די� לטובת החייברש� קבע)ד(
לתהא ההחלטה נתו, וא� אי אפשר לקזזו, כו� שיש לשלמו לזוכההס כנה לו היתהאיהוצאה לפועל
.� לטובת החייב נגד הזוכהיד�פסק

).בוטל(.א10

11.�הדי� או הלי0 פלוני אל לשכת הוצאה�ההוצאה לפועל רשאי להעביר ביצועו של פסק רש
.א� ראה שהדבר מוצדק בנסיבות העני�, לפועל אחרת

רשאי, ההוצאה לפועל סבור שפסק הדי� או חלק ממנו טעו� הבהרה לש� ביצועורש�היה.12
של; הוא לפנות בכתב לבית המשפט שנתנו כדי לקבל הבהרה אי� בפנייה זו כדי לעכב ביצועו

.הדי� שאינו טעו� הבהרה�אותו חלק של פסק

עשה או זומ�, או אד� אחר מטעמו, יסוד להניח שהחייבעל ההוצאה לפולרש�ה הי.13
את, להפריע לביצועומעשה בכוונה למנוע הלי0 או  והיה משוכנע שיש צור0 במעצר� כדי לאפשר

רשאי הוא לצוות על מעצר� לתקופה, ביצוע ההלי0 או למנוע הפרת הסדר הציבורי עקב הביצוע
מלאא0, הדרושה לביצוע ההלי0 .ותשע�48 יותר

בלרש� היה)א(.14 את ההוצאה לפועל יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את האר1 לי לפרוע
או, החוב או להבטיח את פירעונו  רשאי הוא לצוות על עיכוב יציאתו מ� האר1 ועל הפקדת דרכונו

או)ב(69,א7ההוצאה לפועל צו תשלומי� לפי סעיפי� רש� ואול� א� נת�; דת המסע שלותעו
, החייבההוצאה לפועל על עיכוב יציאתו של רש� לא יצווה,א והחייב מקיי� את הוראות הצו69

.אלא א� כ� שוכנע כי יציאתו של החייב מ� האר1 עלולה לסכל את ביצוע פסק הדי�

לסיר)ב( תהפקיב החייב ההוצאה לפועל רש� רשאי, דת המסע כאמורעוד דרכונו או
�.ובלבד שהחייב לא ייעצר משו� כ0 ליותר משבעה ימי�, לצוות על מעצרו עד להפקדת

להתנות את יציאת,)א(במקו� לצוות כאמור בסעי, קט�, ההוצאה לפועל רשאירש�)ג(
א ביהחייב מ� האר1 במת� ערובה להנחת דעתו כדי להבטיח .הדי��צוע פסקת

על,)א(ההוצאה לפועל רשאי לבטל צו שנת� לפי הוראות סעי, קט� רש�)1ג( מיוזמתו או
ורשאי הוא להתנות, דקתא� מצא כי יציאתו של החייב מהאר1 היא למטרה מוצ, פי בקשת החייב

).ג(את הביטול במת� ערובה כאמור בסעי, קט� 

ולא יאוחר מתו�, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד,ל צו עיכוב יציאה מ� האר1בוט)ד(
וכ� תשלח הודעה על ביטול הצו לחייב, הודעה על כ0 למשטרת ישראל, שעות מעת ביטול הצו24

.ולזוכה

או, של החייבגופו ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עריכת חיפוש על רש�)א(.15 בכליו
ש �.החזקתובבחצרי

 ההוצאה לפועל יסוד להניח שנכסי� של החייב נמצאי� בכלי� או בחצרי� רש�ל היה)ב(
רשאי הוא לצוות על עריכת חיפוש באות� כלי� או חצרי� א� ראה צור0 בכ0, שאינ� בהחזקתו

�.לש� גילוי הנכסי

במת� ערובה להנחת דעתו)ב( ההוצאה לפועל רשאי להתנות צו לפי סעי, קט� רש�)ג(
לאחר שנת� לצדדי� הנוגעי�, רשאי הוא, ראה כי בקשת החיפוש לא היתה סבירהוא�, מאת הזוכה

�עלהור, בדבר הזדמנות להשמיע דבריה לטובת מחזיק, כולה או מקצתה,ל חילוט הערובהות
.הכלי� או החצרי� לש� פיצוי הנזק שנגר� לו בחיפוש

 ההוצאה לפועל להורות רש�רשאי,ש החייב להשהות הלי0 או להימנע ממנוביק)א(.16
ר את החייב ממת� לפטואול� רשאי הוא; כמבוקש בתנאי שהחייב המציא ערובה להנחת דעתו

רא, ערובה �. הצדקה לכ0 לש� מניעת עיוות די�הא

של לפועל לא ישהה הלי0 ולא יימנע ממנו מנהל לשכת ההוצאה)ב( אלא לפי החלטה
�. ההוצאה לפועלרש

.יעוכב ביצועו של פסק הדי� אלא לפי הוראות חוק זה או לפי צו של בית משפטלא)א(.17

לא יינקט כל הלי0, עכב ביצועו של פסק הדי� או חלק ממנולוה בית משפטציו)ב(
�.לביצוע

ההפרע למניעתמעצר
 בביצוע

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

מ�ב יציאהיכוע
 אר-ה
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ
מס( )20' תיקו�

 �2000ס"תש
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)20'מסתיקו�(
�2000ס"שת

)19'תיקו� מס(
�1999ט"תשנ

שי�חיפו
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

ית הלי*השהי
 נקיטתו�ואי

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

שלב ביצועועיכו
 סק די�פ

)21'תיקו� מס(
�2001א"תשס

שלת הביצועהעבר
או�סקפ הדי�  לי*של
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס
�הטעודי��פסק

 הבהרה
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)7'תיקו� מס(
 �1985ו"תשמ
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העבוט)ג( למנהל לשכת הליכי� שננקטו לפני שהומצא; יימשכו ההליכי�, יכובל צו
אלא, יעמדו בעינ� ואי� צור0 לשוב ולנקט� לאחר ביטול צו העיכוב, צו העיכובההוצאה לפועל

. בכ0 ההוצאה לפועל צור0רש�א� ראה 

לפי, ההוצאה לפועלרש�רשאי,ל פסק הדי� לאחר שביצועו התחיל או הושל�בוט)א(.18
ר, לצוות על החזרת המצב כפי שהיה לפני הביצוע, בקשת החייב שאי הוא וא� שונה פסק הדי�

ל, לצוות על תיקו� המצב לפי השינוי יואול� נכס שנמכר והועבר לפי חוק זה  כל החייב לבקשא
. אלא את הסכו� שנתקבל ממכירתו, חזרתו בעי�ה

נית� להוצאה לפועל כאילו היה פסק די� לטובת החייב)א(שנית� לפי סעי, קט�צו)ב(
.נגד הזוכה

זהאי�)ג( . סעד לפי די� אחר כדי לגרוע מכל בסעי,

, כולו או מקצתו,ב הטוע� שמילא אחר פסק הדי� או שאינו חייב עוד למלא אחריוחיי)א(.19
 ההוצאה לפועל לקבוע א� ובאיזו מידה מוטל עוד על החייב למלא אחר רש�ורשאי, עליו הראיה
להרש�רשאי, עד לקביעתו כאמור; פסק הדי� יצועו של פסקברות על עיכובהוהוצאה לפועל

.מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, כולו או מקצתו, הדי�

על, ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדי�רש�יט החל)ב( יצווה
שלא לצוות, שב בנסיבות העני�בהתח, זולת א� החליט, הפקדת ערובה להבטחת קיו� פסק הדי�

.כ�

כי,ב ההוצאה לפועל את טענת החיירש�דחה)ג( יטיל עליו הוצאות מיוחדות א� מצא
. לא היה יסוד לטענתו

רשאי, וא� נמסר לזוכה, הפסוק ישול� לחייבסכו� שנגבה מהחייב מעל לחובכל)א(.20
�הצו נית� להוצאה לפועל כאילו היה פסק די� לטובת; ההוצאה לפועל לצוות על החזרתורש

. החייב נגד הזוכה

לפרש�רשאי, תו0 כדי הליכי הוצאה לפועל,� סכו� כס, בטעותשול)ב( , ועל ההוצאה
כל, וני�מעלפי בקשת צד להוצאה לפועל כאילו היה פסק צו כאמור נית�;ו לתיקו� הטעותצלתת

.די�

 הוראת שעה–הוצאה לפועל במסלול מקוצר:1'אפרק

יהוראות פרק זה יחולו על בקשות לביצוע חיוב במסלול מקוצ.א20 �א באב"ר שהוגשו מיו
א) 2009 באוגוסט1(ט"התשס �).2011 באוגוסט1(א"באב התשע' ועד יו

בקשות לביצוע פסק די� כספי או כל חיוב כספי אחר שנית� לפי חוק לבצעו כמו פסק)א(.ב20
על, די� של בית משפט למעט פסק די� למזונות ולמעט, שקלי� חדשי�10,000שאינו עולה

זהנ, בקשות למימוש משכו� או משכנתה זה(ית� לבצע במסלול מקוצר לפי הוראות פרק –בחוק
).חיוב הנית� לביצוע במסלול מקוצר

לא נית� לבצע חיוב במסלול מקוצר א� נית� לגבי,)א(על א, האמור בסעי, קט�)ב(
ז .3'החייב צו איחוד תיקי� בהתא� לפרק

הוכרז כחייב,19סעי, הוגשה בקשת ביצוע לפי פרק זה והחייב טע� טענת פרעתי לפי)ג(
ז69מוגבל באמצעי� בהתא� להוראות סעי,  ,3'ג או שנית� לגביו צו איחוד תיקי� בהתא� לפרק

 ימי� ממועד מסירת30תימסר הודעה לזוכה שלפיה התיק יועבר לביצוע במסלול רגיל בתו0
כת ההוצאה לא הודיע הזוכה כאמור ללש; אלא א� כ� יודיע כי ברצונו לגנוז את התיק, ההודעה

יפעל, הודיע הזוכה כי ברצונו לגנוז את התיק; יועבר התיק למסלול רגיל, לפועל בתו0 אותו מועד
.מנהל לשכת ההוצאה לפועל בהתא� להודעת הזוכה

זה.ג20 ג, הוראות חוק �יחולו על הליכי�,4'ז�ו3'ז,2'ז,1'ז,1'ו',ו',ה', למעט הוראות פרקי
.בשינויי� המחויבי�, לפי פרק זה

ה.ד20 כי, נית� לביצוע במסלול מקוצרבעת הגשת בקשת ביצוע לגבי חיוב רשאי הזוכה לבחור
.החיוב יבוצע במסלול מקוצר בהתא� להוראות פרק זה

א0,ד20בחר הזוכה בביצוע החיוב במסלול מקוצר כאמור בסעי,)א(.ה20 זכאי הוא כי יינקטו

אוטלדי� שבופסק
 ונהש
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

תי פרעטענת
מס( )9' תיקו�

 ��1990"תש
תש"ת  ��1990"ט
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

ת יתרגביי
מס( )3' תיקו�

 �1974ה"תשל
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'יקו� מסת(
 �2008ט"תשס

תחולה
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

חיוב הנית� לביצוע
 במסלול מקוצר

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

החלת הוראות החוק
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

בקשת ביצוע במסלול
 מקוצר

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

הליכי� במסלול
 מקוצר

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס
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:ורק ההליכי� המפורטי� להל�

צד)1( עיקול כספי� של החייב וזכויות החייב לקבלת כספי� הנמצאי� בידי
;שלישי

.עיקול כלי רכב של החייב)2(

בהתא� למידע על החייב)א(רש� ההוצאה לפועל ינקוט הליכי� כאמור בסעי, קט�)ב(
.ב או שמסר הזוכה7שהתקבל בידיו לפי סעי, 

ובלי לגרוע מחובתו של רש� ההוצאה לפועל כאמור,)ב(על א, האמור בסעי, קט�)ג(
ובלבד שציי�, הליכי� בטר� קבלת מידע על החייברשאי זוכה לבקש נקיטת, באותו סעי, קט�

הוא מבקש שיינקטו ואת)א(בבקשת הביצוע אילו הליכי� מבי� ההליכי� האמורי� בסעי, קט� 
את,)1)(א(לרבות פרטי הצד השלישי כאמור בסעי, קט�, הפרטי� הדרושי� לש� כ0 וציר,

�,ט רש� ההוצאה לפועל הליכי�ינקו, ביקש הזוכה נקיטת הליכי� כאמור; המסמכי� הדרושי
).ה(7בכפו, להוראות סעי,

רש� ההוצאה לפועל רשאי להאציל סמכויות שניתנו לו לפי פרק זה לגור� כאמור)ד(
ינקטו הליכי� על ידי הגור�, הואצלה סמכותו של רש� ההוצאה לפועל כאמור;א4בסעי, 

 על ידי מנהל מערכת ההוצאה שהסמכות הואצלה לו רק בהתא� לכלליי� שייקבעו לעניי� זה
).ב(י20לפועל כאמור בסעי,

:ביצוע חיוב במסלול מקוצר יסתיי� בהתקיי� אחד מאלה)א(.ו20

של, חלפו שמונה חודשי� מיו� פתיחת התיק)1( �ואול� א� קיימי� נכסי� מעוקלי
רשאי רש� ההוצאה לפועל להורות כי ביצוע החיוב במסלול מקוצר יסתיי�, החייב

� מצא שיהיה נית� לממש נכסי� אלהא, במועד מאוחר יותר שיקבע;

)2(�;רש� ההוצאה לפועל החליט שאי� תועלת בהמש0 ההליכי

.הזוכה ביקש להעביר את התיק למסלול רגיל)3(

א�,)2(או)1)(א(לא יסתיי� הביצוע לפי סעי, קט�,)א(על א, האמור בסעי, קט�)ב(
.החייב משל� את החוב בתשלומי� שנקבעו לו

ולא נפרע החוב)2(או)1)(א(יי� ביצוע חיוב במסלול מקוצר לפי סעי, קט� הסת)ג(
 ימי�30תימסר על כ0 הודעה לזוכה והוא יודיע ללשכת ההוצאה לפועל בתו0, הפסוק במלואו

הודיע הזוכה; א� ברצונו לגנוז את התיק או להעביר לביצוע במסלול רגיל, מיו� מסירת ההודעה
לא הודיע הזוכה ללשכת; ההוצאה לפועל בהתא� להודעה הזוכהיפעל מנהל לשכת, כאמור

:יחולו הוראות אלה, ההוצאה לפועל בתו0 המועד האמור

)1(�; יועבר התיק למסלול רגיל–היו כל הזוכי� בתיק יחידי

. ייגנז התיק–היה בתיק זוכה שאינו יחיד)2(

שלאי,)2(או)1)(א(הסתיי� ביצוע חיוב לפי סעי, קט�)ד( � בכ0 כדי לפגוע בזכותו
ואול� לא תוגש בקשת, הזוכה להגיש בקשת ביצוע חדשה בשל אותו חוב א� לא נפרע במלואו

רשאי רש�, על א, האמור; ביצוע חדשה במסלול מקוצר אלא בחלו, שנה מיו� גניזת התיק
ו� ההוצאה לפועל להתיר הגשת בקשת ביצוע כאמור בסעי, קט� זה א, א� לא חלפה שנה מי

.מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, גניזת התיק

זה)א(.ז20 לא יינקטו במסגרתו הליכי� נגד החייב והליכי� התלויי�, נגנז תיק לפי פרק
ואול� מידע על החייב שנמסר לצור0 ביצוע חיוב במסלול מקוצר יישמר, ועומדי� בו יבוטלו
.לתקופה שתיקבע

� תלויי� ועומדי� הועבר תיק למסלול רגיל לפי פרק זה נית� להמשי0 בביצוע הליכי)ב(
שהוחלט בנקיטת� במסלול מקוצר ולעשות שימוש במידע על החייב שנמסר לצור0 ביצוע החיוב

.במסלול המקוצר

.הודעה על גניזת התיק וביטול ההליכי� או על העברתו למסלול רגיל תימסר לחייב)ג(

זוכה אינו זכאי לשכר טרחת עור0 די� בתיק הוצאה לפועל,10על א, האמור בסעי,)א(.ח20
. מקוצרבמסלול

פרק הזמ� לנקיטת
הליכי� במסלול

 מקוצר
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

גניזת תיק או העברה
 למסלול רגיל

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

העדר זכאות לשכר
 טרחת עור* די�

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס



 �1967ז"תשכ, חוק ההוצאה לפועל
 נוסח מלא ומעודכ�

18 

 המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ"נבו הוצאה לאור בע
C:\PDFFiles\uploads\1967-תשכז, ההוצאה לפועלחוק.doc

הוגשה בקשה לביצוע תביעה על סכו� קצוב לפי סעי,,)א(על א, האמור בסעי, קט�)ב(
לעניי� הגשת)א(10זכאי הזוכה לשכר טרחת עור0 די� שייקבע לפי סעי,, במסלול מקוצר1א81

.בקשה כאמור במסלול מקוצר

על יישו� הוראות פרק, שר המשפטי� ידווח לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת)א(.ט20
:פירוט לגבי כל אלה, בי� השאר, דיווח יכלולה; זה

ושיעור� מבי� כלל, מספר הבקשות שהוגשו לביצוע חיוב במסלול מקוצר)1(
;בחלוקה לפי סכו� החוב, הבקשות לביצוע שהיה נית� לבקש לבצע� במסלול מקוצר

;הליכי� שננקטו במסלול מקוצר)2(

הגבייה במסלול רגיל בתיקי� אחוזי הגבייה במסלול מקוצר בהשוואה לאחוזי)3(
�;בחלוקה לפי סוגי תיקי�, שנפתחו בכל אחד מהמסלולי

;והטעמי� להעברת�, מספר התיקי� שהועברו ממסלול מקוצר למסלול רגיל)4(

.פרקי הזמ� שבה� ננקטו הליכי� במסלול מקוצר עד לגניזת התיק)5(

וחי� לפי סעי, זה מדי לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת יימסרו שלושה דיו)ב(
�זה; שישה חודשי .דיווח ראשו� יימסר לוועדה בתו� שנה מיו� תחילתו של פרק

רשאי לקבוע הוראות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שר המשפטי�)א(.י20
.לרבות לעניי� העברת תיק ממסלול מקוצר למסלול רגיל, לעניי� ביצוע פרק זה

בדבר הדרכי� והמועדי� לנקיטת הליכי� מנהל מערכת ההוצאה לפועל יקבע כללי�)ב(
א�, ויחולו, כללי� כאמור יפורסמו ברשומות; לרבות סדר נקיטת ההליכי�, במסלול מקוצר אלא

.כ� הורה רש� ההוצאה לפועל אחרת

 עיקול מיטלטלי�:'בפרק

שלרש�)א(.21  או על ירת�יב ומכהחי ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול מטלטלי�
כ0, מימוש� בדר0 אחרת – לפועל מנהל לשכת הוצאה רשאי,ומשציווה

כנס לחצרי� של החייב שבה� נמצאי� או עלולי� להימצא מיטלטלי החייב להי)1(
�;ולעקל

ובלבד, כנס לחצרי� שאינ� מוחזקי� בידי החייב ולעקל מיטלטלי החייבלהי)2(
א�ז, להיכנס אליה�ונתושימסור תחילה למחזיק החצרי� הודעה על הצו ועל כו ולת

�; הוצאה לפועל סבור שמת� הודעה מוקדמת עלול לסכל את העיקולהרש

ובלבד שעברו ארבעה עשר ימי� מיו� הטלת העיקול, ור את המעוקלי�למכ)3(
 מנהל לשכת ההוצאהרשאי, היו הנכסי� פסידי�; והחייב לא שיל� את החוב הפסוק
.לפועל למכר� מיד לאחר העיקול

. כצו לעיקול מיטלטלי החייב שנמצאו תו0 כדי חיפוש כמוהו15חיפוש לפי סעי,צו)ב(

:ה מיטלטלי� שאי� מעקלי� אות�ואל)א(.22

לתקופה של שלושי�,י אוכל כדי מחיית החייב ובני משפחתו הגרי� עמוצרכ)1(
�;יו

כלי מטבח, כלי אוכל,תרופות,ד רפואי ציו,כלי מיטה, מיטות, כות בגדי�מער)2(
�א�,וכלי בית אחרי ;ה� צרכי� חיוניי� לחייב ולבני משפחתו הגרי� עמווהכל

הדבר)3( �קדדרושי ;ה לחייב ולבני משפחתו הגרי� עמוושי� כתשמישי

�כלי)4(,�שבלעדיה� אי�, וכ� בעלי חיי�, מכונות ומיטלטלי� אחרי�, מכשירי
משלח ידו או עבודתו שה� מקור פרנסתו, מלאכתו,� מקצועוהחייב יכול לקיי

; אינו עולה על סכו� שנקבע בתקנות המוער0ובלבד ששוויי�, ופרנסת בני משפחתו

�כלי)5(,�השייכי� לנכה, מיטלטלי� אחרי� ובעלי חיי�, מכונות, מכשירי
;והנחוצי� לו לשימושו האישי בגלל נכותו

זהלעני;ת מחמדחיו)6( שלבע�"חיית מחמד",� ל חיי� המוחזק בביתו או בחצריו
ו ;אינו משמש לעיסוק בעל אופי מסחריהחייב

)9'תיקו� מס(
��1990"תש

טלי� שאינ�מיטל
ל  עיקולניתני�

)3'תיקו� מס(
 �1974ה"תשל

)19'תיקו� מס(
�1999ט"תשנ

ל מטלטלי�עיקו
 רת�ומכי

מס( )9' תיקו�
 ��1990"תש

מס( )20' תיקו�
 �2000ס"תש

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

–חובת דיווח לכנסת
 הוראת שעה

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

תקנות וכללי�
)29'מסתיקו�(

 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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הדרוש, פריט אחד מכל אחד מסוגי המיטלטלי� המפורטי� בתוספת החמישית)7(
ובלבד שוויו המוער0 אינו עולה על סכו� שנקבע, לחייב ולבני משפחתו החיי� עמו

, להוסי, לתוספת החמישית סוגי מיטלטלי�, בצו,ירשא, שר המשפטי�; בתקנות
�שהתמורה הצפויה ממכירת� אינה מצדיקה את הפגיעה החמורה שתיגר� עקב עיקול

ובלבד שוויי� המוער0 אינו עולה על סכו�, לחייב או לבני משפחתו הגרי� עמו
;שנקבע בתקנות

לא;ותמיטלטלי� ששוויי� המוער0 אינו עולה על סכו� שנקבע בתקנ)8( פסקה זו
.תחול על מיטלטלי� שה� מלאי עסקי

 לא יחול לגבי חוב שנתחייב בו החייב)7(�ו)5(,)4)(א(ור מעיקול לפי סעי, קט� הפט)ב(
.ברכישת המיטלטלי� שעיקול� נדרש

 יחול ג� כאשר החייב הוא קיבו1 לעני�)7(�ו)5(,)3(,)2(,)1)(א(ור בסעי, קט� האמ)ג(
מש הקיהנמצאי� ברשות חבר, כאמור בפסקאות אלהמיטלטלי� בופחבו1 או בני �; תו התלויי

�לא)4(כי מיטלטלי� כאמור בפסקה, ההוצאה לפועל רשאי להורות לבקשת חייב שהוא קיבו1רש
א� שוכנע כי ה� משמשי� מקור פרנסה מהותי לחברי, הכל כפי שיורה, כול� או מקצת�, יעוקלו

 �הלעה ובלבד ששוויי� אינו עול, התלויי� בה�הקיבו1 ולבני משפחת �ועקבמכפלת הסכו
).ב(והכל בכפו, לאמור בסעי, קט�,ר החברי� והתלויי� בה� כאמורפבתקנות במס

.תקנות וצווי� לפי סעי, זה טעוני� אישור של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת)ד(

בק, רש� ההוצאה לפועל רשאי)ה( לקבוע כי אי� לעקל מיטלטלי�,שהמיוזמתו או על פי
�א� מצא כי התמורה הצפויה ממכירת� אינה,)א(א, א� אינ� מנויי� בסעי, קט�, מסוימי

.מצדיקה את הפגיעה החמורה שתיגר� עקב עיקול� לחייב או לבני משפחתו הגרי� עמו

הימנהל לשכת ההוצאהרשאי,ו מיטלטלי�עוקל.23 �מצא� ולהעביר� לפועל להוציא� ממקו
�לפועל למנהל לשכת ההוצאה היה; בתנאי� שקבע, למקו� אחר או להשאיר� במקו� הימצא

ההוצאה רש� לא יוציא את המיטלטלי� כל עוד לא הורה,ת במיטלטלי�וספק סביר בדבר הבעל
.לפועל אחרת

 לפועל רשאי להעמיד אד� שהסכי� לכ0 להיות נאמ� על שמירת מנהל לשכת ההוצאה)א(.24
�מנהל� לידי לטליולמסור את המיט, על הזנת�ג��וא� היו בעלי חיי�, המיטלטלי� המעוקלי

הוצאותיו; במועד ובמקו� שיורה על כ0 בהודעה שתימסר לנאמ�, פועל באופ�ללשכת ההוצאה 
�ובאי� הסכ�, לפועלמנהל לשכת ההוצאה אמ� כאמור יהיו לפי המוסכ� בינו לבי� ושכרו של הנ

.ההוצאה לפועלרש�י שיקבע כפ

, א, א� לא הסכי� לכ0, לפועל רשאי להעמיד את החייב עצמומנהל לשכת ההוצאה)ב(
עלנאמ החיהש, המיטלטלי�� ,רא0 לא יהא זכאי לשכ)א(בות האמורות בסעי, קט�וא חייב בכל

.ההוצאה לפועלרש� ולא להוצאות זולת לפי החלטת

 רש�רשאי,�24 אשר ללא הצדק סביר לא מילא חובה מחובותיו לפי סעי, נאמ)א(.25
 החייב או שלאובמידה שלא שילמ, לו או מקצתוכו,קההוצאה לפועל לחייבו בתשלו� החוב הפסו

.ובלבד שחיוב זה לא יעלה על שווי המיטלטלי� שהועמד נאמ� עליה�, נגבה בהליכי� לפי חוק זה

.די� החלטת רש� ההוצאה לפועל לפי סעי, זה כדי� פסק די�, לעניי� ההוצאה לפועל)ב(

לבס�אי)ג( הגרעי, זה כדי הפוע מאחריותו .אזרחית של הנאמ� על פי כל די�לילית או

ערהיו.26 �רשאי הוא להמשי0,ב העיקול בשימושו של הנאמ�המיטלטלי� המעוקלי
רשאי, וא� היו בשימוש� של החייב או של בני משפחתו הגרי� עמו, ולהשתמש בה� שימוש סביר

 ההוצאה לפועל רש�ימוש כאמור והכל כפו, לכל הוראה שנת�ששות לה� המש0 להרהנאמ�
.בעני� זה

לא יימכרו המיטלטלי�, ההוצאה לפועל על מכירת מיטלטלי� של החייברש�וה ציו)א(.27
 ההוצאה לפועל או בית רש�אלא א� כ� ציווה, ימצא�ה ימי� מיו� הוצאת� ממקו�14 בתו� אלא

זה(לבקשתו של מי שעלול להיפגע מהמכירה, משפט מוסמ0 על השהיית,)בקשהמ�בסעי,
של;) השהיית מכירהצו�להל�(המכירה לתקופה שיקבע   רש�ובלבד שהשהיית מכירה בצו

עללאשה ההוצאה לפועל תהיה לתקופ .י�ימ30 תעלה

)14'תיקו� מס(
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

ת מעוקלי�הוצא
מס( )19' תיקו�

 �1999ט"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

ת נאמ�העמד
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

ותו של נאמ�אחרי
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

 שימושזכות
 לטלי�במיט

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

ת המעוקלי�מכיר
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ
מס( )19' תיקו�

 �1999ט"תשנ
מס( )20' תיקו�

 �2000ס"תש
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)3'תיקו� מס(
 �1974ה"תשל

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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מנהל לשכת א� המבקש לא הפקיד בידי, השהיית מכירה יפקע ללא מת� צו נוס,צו)ב(
ערבו� שייקבע לכיסוי מלוא ההוצאות של שמירת, תו0 שבעה ימי� מיו� מת� הצו, לפועלההוצאה

.ירידת ערכ� ואחסונ� בתקופת ההשהיה, המיטלטלי�

פ על מי שהוכאות סעי, זה לא יחולוהור)ג( ל ביתשי0 שעוכב בצוהלושט רגל ועל רז
�1980�"תש,]נוסח חדש[משפט לפי פקודת פשיטת הרגל.

רואי�, בכליו או בחצרי� שבהחזקתו, לטלי� שעוקלו כשהיו על גופו של החייבמיט)א(.28
של, אות� כנכסי החייב . ההוצאה לפועל שאינ� שלורש�כל עוד לא הוכח להנחת דעתו

לא, בכליו או בחצרי� שבהחזקתו, גופו של החייבלטלי� שעוקלו כשלא היו על מיט)ב(
לא הוכח; רכושו של החייב שה� ההוצאה לפועלרש�יימכרו כל עוד לא הוכח להנחת דעתו של

.יבוטל העיקול, שה� רכושו של החייב

 ההוצאה לפועל על פי סעי, זה רשאי רש�אה עצמו נפגע על ידי החלטה של הרו)ג(
החלטתו כדי לאפשר למבקש לפנות לבית המשפט לעני� הבעלות על לבקש ממנו לעכב את ביצוע

�לה ההוצאה לפועל רשארש�; המיטלטלי� המעוקלי � ערובה להנחתתבמובתנות את העיכי
.דעתו

אי� בו כדי לבטל מכירת�, די� בתובענה לעני� הבעלות במיטלטלי� האמורי�פסק)ד(
לבאו לפגוע בזכויות, בהוצאה לפועל לאחר שבוצעה �. הקונה שרכש אות� מיטלטלי� בתו

).לבוט(.29

 לשכת מנהלבטלה כלפי, הוראות חוק זה שנעשתה במיטלטלי� שעוקלולפי שלא עסקה.30
על,24 לפועל וכלפי הנאמ� האמור בסעי, ההוצאה א0 אי� בהוראה זו כדי לפגוע בהגנה הניתנת

.פי כל די� לרוכש מיטלטלי� בתו� לב

).לבוט(.31

הפ החוסולק.32  לפועל חלק מ� המיטלטלי� שעוקלו והיה מנהל לשכת ההוצאהאו מכר, סוקב
ההוצאה לפועל את העיקול ואת מינויו של הנאמ� ויחזיר לידי רש� יבטל, בדמיה� כדי כיסוי החוב

.החייב את המיטלטלי� שנשארו בידו

 עיקול מקרקעי�:'גפרק

– זה בפרק.33

לבות זכויות בקרקע הניתנלר�" קעי�מקר" ;עי�קרישו� בפנקסי המקרות

.חו� שיפוטו נמצאי� המקרקעי�ת המשפט המחוזי שבתבי�" משפטבית"

 ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול מקרקעי החייב הרשומי� על שמו וכ� על רש�)א(.34
זה; עיקול זכויות החייב במקרקעי� הנובעות מרישו� הערת אזהרה עליה� לטובתו הערת", לעני�

.�1969ט"תשכ, לחוק המקרקעי�126שמעותה בסעי,כמ�" אזהרה

שלבקשת הזוכה ולא, המשפט רשאיבית)ב( ש�י�שוכנע שמקרקעחר  שאינ� רשומי� על
.להצהיר על כ0 ולצוות על עיקול�, החייב ה� של החייב

יוטל העיקול על ידי, קעי� מקר ההוצאה לפועל או בית המשפט על עיקולרש�וה ציו)ג(
תירש� באות� מקרקעי� לא תיעשה ולא, ומשנרש� וכל עוד לא בוטל, רישומו בפנקסי המקרקעי�

מרכל פעול .א בהיתר מאת בית המשפטאל�שכנתהמעט פדיו�למ�צו�ה

קש בית המשפט לעקל מקרקעי החייב שאינ� רשומי� על שמו וטר� החליט נתב)א(.35
של, לבקשת הזוכה ולאחר שניתנה ערובה להנחת דעתו, רשאי הוא, בבקשה לצוות על עיקול זמני

.המקרקעי�

יחעל)ב( ).ג(34הוראות סעי,,י�בשינויי� המחוייב, ולועיקול זמני

ח לבית המשפט כי הבקשה לעיקול זמני הוגשה שלא בתו� לב וכי העיקול הזמני הוכ)ג(
רשאי הוא לחייב את המבקש בפיצוי הנזק בסכו�, גר� נזק למי שהמקרקעי� היו רשומי� על שמו

כ0, ורשאי הוא להורות, שיקבע �.על חילוט הערובה, לש

)2'תיקו� מס(
�1971א"תשל

ל עסקאותביטו
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

ס( )9'תיקו�
��1990"תש

לאחרל עיקולביטו
 תשלו� חוב

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

ותהגדר

 עיקולהטלת
 ותוצאותיו

מס( )9' תיקו�
 ��1990"תש

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

ל זמניעיקו

בבעלותספק
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס
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מיעברו.36 � רש�רשאי, ו� רישו� העיקול והחייב לא שיל� את החוב הפסוק שלושי� יו
.לצוות על מכירת� של המעוקלי�, לפי בקשתו של הזוכה, ההוצאה לפועל

ה.37 קנ, שנקבע בתקנות כל הצעת קניהוגשה במועדלא באו שהוגשה הצעת או, מחיר ירודיה
�על, הדי� בדר0 אחרת� ההוצאה לפועל לא ראה סיכוי סביר לביצוע פסקשרש רשאי הוא לצוות

 �מסירת החזקה במקרקעי� המעוקלי� או על רישו� שכירות או משכנתה או שתיה� כאחת באות
ה, בתנאי� שקבע, מקרקעי� .כולו או מקצתו, חוב הפסוקלש� פרעו�

לא יהיה, מגורי� לחייבדירת, כול� או מקצת�, המקרקעי� שעוקלו משמשי�היו)א(.38
 החייב ובני משפחתו הגרי�ויקעי� ועל פינהמקר להורות על מכירת רש� ההוצאה לפועל רשאי

ה לחייב ולבני משפחתו הגרי� עמו מקו� שיהי, להנחת דעתו, אלא לאחר שהוכח, עמו מהמקרקעי�
 או שיש לו ולבני משפחתו הגרי� עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימו� מקו� מגורי� מגורי� סביר

.או שהועמד לרשות� סידור חלו,, סביר

אלא לאחר שהצדדי� הוזמנו)א(רש� ההוצאה לפועל לא יורה כאמור בסעי, קט�)1א(
בהזמנה לדיו� יצוי� כי החייב רשאי לבקש;ה לה� בהמצאה מלאהלדיו� בפניו בהזמנה שהומצא

השהיה של ההחלטה בעניי� מכירת המקרקעי� ופינוי� כדי למנות לעצמו עור0 די� או כדי לקבל 
זה(�1972ב"התשל, ייצוג לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי א� הוא,) חוק הסיוע המשפטי–בחוק

זמנה ייכלל מידע בדבר האפשרויות למינוי עור0 די� לפיבה; זכאי לכ0 לפי הוראות אותו חוק
.הוראות חוק הסיוע המשפטי

 ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שהסידור החלו, יהיה בהמצאת דירה אחרת או רש�)ב(
אובתשלו� פיצויי �. בדר0 אחרת

זהאות הור)1()ג( ;או מימוש של משכו�, יחולו ג� על ביצועה של משכנתהסעי,

פורש בשטר המשכנתה או בהסכ� המשכו� שהסידור,)1(על א, האמור בפסקה)2(
 �החלו, שיועמד לרשות החייב יהיה בהתא� להוראות סעי, קט� זה ולא בהתא

 �והוסברה לחייב משמעות הדבר בשפה ברורה,)ב(�ו)א(להוראות סעיפי� קטני
:יחולו לעניי� העמדת הסידור החלו, הוראות אלה, המובנת לו

שווי הסידור החלו, יהיה בסכו� המאפשר לחייב לשכור דירת מגורי�)א(
באזור מגוריו התואמת את צורכי החייב ובני משפחתו הגרי� עמו למש0 תקופה 

ואול� רש� ההוצאה לפועל רשאי להעמיד לרשות; חודשי�18שלא תעלה על 
האמורה החייב ובני משפחתו הגרי� עמו סידור חלו, לתקופה ארוכה מהתקופה 

;א� סבר שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת

רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שר המשפטי�)ב(
לעניי� התאמתה של דירת, ובי� השאר, לקבוע הוראות לעניי� סעי, קט� זה

מגורי� לצורכי החייב ובני משפחתו הגרי� עמו ולעניי� הדר0 והמועד לביצוע 
.בור הסידור החלו,התשלומי� בע

, לבקשת החייב או מיוזמתו א� החייב מעוניי� בכ0, רש� ההוצאה לפועל רשאי)1ג(
כדי לאפשר לחייב למנות לעצמו עור0, להשהות החלטה לפי סעי, זה א� ראה שהחייב אינו מיוצג

.ו חוקא� החייב זכאי לכ0 לפי הוראות אות, די� או לקבל ייצוג לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי

.9שווי הסידור החלו, דינו כדי� הוצאות לפי סעי,)2ג(

חהור)ד( ואי� בה�, גנת הדייר חלי� עליה�העל מקרקעי� שדיני לות אות סעי, זה אינ�
.כדי לפגוע בדיני� אלה

אות סעי, זה יחולו ג� א� החייב הינו קיבו1 לעני� המקרקעי� של הקיבו1 הור)ה(
�מק, המשמשי זה; מגורי� לחבר הקיבו1 או לבני משפחתודירת, צת�כול� או ב�", לעני�

.המתגוררי� בקיבו1,� או בת של חבר הקיבו1ב,א�,אב–"המשפח

 המקרקעי� שעוקלו אדמה חקלאית או זכות באדמה חקלאית וה� משמשי� מקור היו)א(.39
 ההוצאה לפועל להורות שישארו בידי החייב מקרקעי� הדרושי� רש� רשאי, פרנסתו של החייב

מקרקעי�תירמכ
לוקשעו

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

� זכותרישו
 קעי� שעוקלובמקר

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

 המגורי�דירתהגנת
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)13'תיקו� מס(
 �1992ב"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)14'יקו� מסת(
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

 חייב חקלאיהגנת
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'� מסתיקו(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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הושל כדי מחייתו של החייב .מועי�גרבני משפחתו

זולת, או מימוש של משכו�, יחולו ג� על ביצועה של משכנתה)א(אות סעי, קט� הור)ב(
מש, א� נרשמה המשכנתה לפני תחילת חוק זה �כו� או א� פורש בשטר המשכנתה או בהסכ

.שהחייב לא יהיה מוג� לפי סעי, זה

אות סעי, זה יחולו ג� א� החייב הינו קיבו1 לעני� מקרקעי� שה� אדמה חקלאית הור)ג(
המשמשי� כמקור פרנסה מהותי של החברי� ובני, או זכות באדמה חקלאית של הקיבו1

�.הגרי� בקיבו1, משפחת

של)ב(�39ו)ג(38אות סעיפי� הור.א39 לעני� משכו� יחולו א, על משכו� שנרש� לפני תחילתו
ראו את הסכ� המשכו� ככולל הוראה שהחייב לא יהיה מוג�וי, �1992ב"תשנ,)תיקו�(חוק הערבות 
 �).ב(�39ו)ג(38לפי סעיפי

).טלבו()א(.40

).טלבו()ב(

 ההוצאה לפועל לעכב רש�אירש, צד שלישי לזכות במקרקעי� שאינה רשומהטע�)ג(
 ההוצאה לפועל רש�ורשאי; מכירת� כדי לאפשר לצד השלישי לפנות לבית המשפט לעני� זכותו

.להתנות את העיכוב במת� ערובה להנחת דעתו

ש שני� מיו� העיקול והזוכה לא הגיש בקשה למכירת המקרקעי� המעוקלי� ולא עברו שלו.41
, לכ0א, א� לא נתבקש, ההוצאה לפועלרש�רשאי,37נעשתה בה� פעולה אחרת לפי סעי,

�כ�, לבטל את העיקול, לאחר שנת� לצדדי� הזדמנות להשמיע טענותיה יימחק רישו�, ומשעשה
.העיקול מפנקסי המקרקעי�

כ�, ההוצאה לפועל על ביטול העיקולרש�יורה, החוב הפסוקסולק.42 יימחק, ומשעשה
.רישו� העיקול מפנקסי המקרקעי�

 עיקול בידי צד שלישי:'דפרק

43.�על רש ול נכס מסויי� עיקההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול כלל נכסי החייב או
.הנמצאי� בידי צד שלישי מנכסיו

עיקול בידי צד שלישי על כלל נכסי החייב יחול על נכסי החייב הנמצאי� בידי הצדצו)א(.44
�.השלישי ביו� המצאת הצו או שיגיעו לידו תו0 שלושה חדשי� מאותו יו

לפועל תו0 עשרה ימי� למנהל לשכת ההוצאהיגיש, צא הצו לצד השלישיהומ)ב(
יב הנמצאי� בידו ביו� המצאת הצו או שלפי ידיעתו מהמצאת הצו הודעה המפרטת את נכסי החי

�.יגיעו לידו תו0 שלושה חדשי� מאותו יו

יודיע,ע לידי הצד השלישי נכס מנכסי החייב תו0 שלושה חדשי� מהמצאת הצוהגי)ג(
שה לפועל תו0 עשרה ימי� מהיולמנהל לשכת ההוצאהעל כ0  �.נכס הגיע לידו

 למנהל לשכת ההוצאהיגיש, צא לצד שלישי צו עיקול על נכס מסויי� של החייבהומ)א(.45
ימלפ וא� לא היה, הודעה בדבר הימצאו של אותו נכס בידו, מיו� המצאת הצוי�ועל תו0 עשרה

.יפרש זאת בהודעתו, כולו או מקצתו, בידו

העיקול מתייחס אליו לידי הצד השלישי לאחר המצאת הצו ותו0ע הנכס שצו הגי)ב(
כ0עד השלישי יודיעוהצ, יחול עליו צו העיקול מהיו� שהגיע לידו, תקופה שנקבעה לכ0 בצו ל

. לפועל תו0 עשרה ימי� מאותו יו�למנהל לשכת ההוצאה לפועל

�א"תשמ,)רישוי( לחוק הבנקאות1כהגדרתו בסעי,, צד שלישי תאגיד בנקאיהיה)א(.א45
אש לו סניפי� ושצו עיקול הומצא למשרד הראשי, 1981 ו למע� הרשו� של התאגיד הבנקאי שי

יחול צו העיקול על נכסי החייב הנמצאי� בכל אחד מסניפי,)ד הבנקאיכז התאגימר�להל�(
, במועד שבו הגיעה הודעה על צו העיקול ממרכז התאגיד הבנקאי לסני, האמור, התאגיד הבנקאי

.לפי המוקד�,אינקבהאו בתו� שלושה ימי עסקי� מיו� המצאת צו העיקול למרכז התאגיד

יחול הצו על נכסי החייב הנמצאי�, התאגיד הבנקאיצא צו העיקול לאחד מסניפיהומ)ב(

)13'תיקו� מס(
 �1992ב"תשנ

)14'תיקו� מס(
 �1994ד"שנת

התחול
מס( )13' תיקו�

 �1992ב"נתש

ישלישו של צדזכות
מס( )2' תיקו�

�1971א"תשל

בשלל העיקולטובי
 העדר פעולה

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

לאחרהעיקוללטובי
 החובו�תשל

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

 צדבידי עיקולהטלת
 שלישי

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס
ל כלל נכסיעיקו

 החייב
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

ל נכס מסויי�עיקו
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

לצדת עיקולעהוד
שלישי שהוא תאגיד

 בנקאי
מס( )19' תיקו�

�1999ט"תשנ

)2'תיקו� מס(
 �1971א"תשל

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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.במועד שבו הומצא הצו לאותו סני,, באותו סני,

�ה"התשס,)קופות גמל(כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי�, חברה מנהלת)א(.ב45
על נכסי חייבי� כי נית� להמציא צו עיקול, למנהל מערכת ההוצאה לפועלשאית להודיער, 2005

לרבות למרכז, לגו, הנות� שירותי תפעול לאות� קופות גמל, הולההנמצאי� בקופות הגמל שבני
יחול צו העיקול על נכסי, כאמורחברה מנהלתהודיעה;) הגו, המתפעל–להל�(תאגיד בנקאי 

הנמצאי� במועד שבו הגיעה הודעה על צו העיקול, הנמצאי� בקופות הגמל שבניהולההחייב 
י, חברה המנהלתה למע� הרשו� של בקופות הגמל שבניהולה קי� מיו�עסמיאו בתו� שלושה

.לפי המוקד�, לגו, המתפעל העיקולצוהמצאת 

יחול הצו על נכסי החייב, החברה המנהלתצא צו העיקול למע� הרשו� של הומ)ב(
.במועד שבו הומצא לה הצו, הנמצאי� בקופות הגמל שבניהולה

מדי תקופה, לילדו או להורהו, נבע החוב הפסוק ממזונות המגיעי� מ� החייב לב� זוגו.ג45
–רשאי רש� ההוצאה לפועל, קבועה

על, בידי מעסיקולצוות על עיקול משכורתו של החייב המוחזקת)1( כ0 שהצו יחול
, משכורתו של החייב בגובה המזונות שעל החייב לשל� לזוכה מדי תקופה קבועה

על עיקול, ובמש0 שנה, מדי אותה תקופה, כאילו ציווה רש� ההוצאה לפועל מחדש
;משכורתו של החייב כאמור

א,)1(מדי תקופה כאמור בפסקה, לצוות)2( ו נכס מסוי� על עיקול כלל נכסי החייב
, מנכסיו הנמצאי� בידי צד שלישי או שיגיעו לידו בתו0 שנה מיו� המצאת הצו

צו זה יבוא; ובלא צור0 בבקשת עיקול חדשה, בהתא� לסכו� החוב המעודכ� בתיק
במקו� צו העיקול שנית� לפי פסקה זו על נכסי החייב שבידי אותו צד שלישי בתקופה 

.הקודמת

 ורש�שהגיש הודעהאו�45ו44� הגיש הצד השלישי הודעה כאמור בסעיפילא)א(.46
להזמי�, לפי בקשת הזוכה, רשאי הוא, ההוצאה לפועל סבור שההודעה אינה שלמה או אינה נכונה

.בשינויי� המחוייבי�,67על חקירה זו יחולו הוראות סעי,; את הצד השלישי לחקירה

כלאי�)ב( . די� בהוראות סעי, זה כדי לגרוע מאחריותו של הצד השלישי על פי

לשהשלישי חייב למסור לידי הצד.47  לפועל את הנכסי� המעוקלי� לפי כת ההוצאהמנהל
, ההוצאה לפועל קבע בצו העיקול או בצו שנת� לאחר מכ�שרש� במועד ובמקו�, באופ�, פרק זה
לפועל בהגיע למנהל לשכת ההוצאה יו לשלמ�על� ממנו לחייבי�סי� חובות המגיע הנכוא� היו

�.ת הסבירות לפי נסיבות העני�ישולמו לו ההוצאו, היה הדבר כרו0 בהוצאות; זמ� פרעונ

או,47שלישי אשר ללא הצדק סביר לא עשה כאמור בסעי,צד)א(.48 או הוציא מידו נכס
ל ההוצאה לפוערש�רשאי, צו עיקול בידי צד שלישי בידעו שיש עליוכדי�שיל� חוב שלא 

ובלבד שחיוב זה לא יעלה על שווי הנכס, לחייבו בתשלו� החוב הפסוק במידה שלא שילמו החייב
.הנדו� או על סכו� החוב הנדו�

.די� החלטת רש� ההוצאה לפועל לפי סעי, זה כדי� פסק די�, לעניי� ההוצאה לפועל)ב(

.פי כל די� בהוראות סעי, זה כדי לגרוע מאחריותו של הצד השלישי על אי�)ג(

ע.49 צדעל .בשינויי� המחוייבי�,32עד26 שלישי יחולו הוראות הסעיפי� יקול בידי

ומתקיימי�, שה בקשה לפי פרק זה לעיקול נכסי חייב הנמצאי� בידי צד שלישיהוג)א(.א49
תשלו� בהתא�, ישל� מבקש העיקול לצד האמור, בצד השלישי התנאי� שנקבעו לפי סעי, זה

.להוראות סעי, זה

י לקבוע את רשא, ור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסתבאיש, המשפטי�שר)ב(
� לזכאותו של הצד השלישי לתשלו� ואת גובה התשלו�איהתנ,�ובי� השאר לקבוע כי התנאי

 �–לזכאות ה

;ת כמות מזערית של צווי עיקול בפרק זמ� שקבעקבל)1(

.שלוח התשובות ולמלרבות לקבלת הצווי�, לת מערכת ממוחשבתהפע)2(

חו, המשפטי�רש)ג( ומבאישור ועדת החוקה אי לקבוע הסדרי�שר, שפט של הכנסתק

לצדולת עיקהודע
חברה שהואשלישי
 מנהלת

מס( )19' תיקו�
 �1999ט"תשנ

מס( )26' תיקו�
 �2005ה"תשס

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

 של צד שלישידינו
 שלא הגיש הודעה

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

ת נכסי�מסיר
י�מעוקל

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

 של צד שלישיחיוב
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

ת הוראותתחול

� לצד השלישיתשלו
מס( )20' תיקו�

�2000ס"תש

עיקול מתחדש בתיק
 מזונות

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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,)חלק כללי( לחוק החוזי�53לרבות בדר0 של קיזוז כמשמעותו בסעי,, לתשלו� ולדרכי גבייתו
. �1973ג"תשל

.ות לפי סעי, זה יכול שיותקנו בהדרגהתקנ)ד(

.זהו� לפי סעי, תשליחולו לעני�)ב(9אות סעי, הור)ה(

שאי� מעקלי� אות� בידי צד שלישי וצו עיקול על כלל נכסי החייב לפיה נכסי� ואל)א(.50
�:פרק זה אינו תופס בה

; שאינו נית� לעיקול לפי כל די�נכס)1(

אודי�נות המגיעי� מ� הצד השלישי לחייב על פי פסקמזו)2(  על פי הסכ� שאושר�
;על ידי בית משפט

י סכו� שכר העבודה הפטורדכ�י� המגיעי� לחייב שאינו עובד בשכר כספ)3(
;מעיקול

כדי מכפלת הסכו� של שכר העבודה, י� המגיעי� לחייב שהינו קיבו1כספ)4(
�ח ההורש�אלא א� כ� הורה, הפטור מעיקול במספר החברי ובישצאה לפועל דר0

ובי� היתר לאחר שהביא בחשבו� את משכורות, מנימוקי� מיוחדי� שיירשמו, אחרת
הכולל לא יעלה על האמור בפסקה ובלבד שהסכו�, בדי� בקיבו1החברי� שאינ� עו

;זו

;)ג(או)ב(38כספי� המגיעי� לחייב לפי סעי,)5(

; כספי� המגיעי� לחייב ממשרד הבינוי והשיכו� כמענק השתתפות בשכר דירה)6(
הוראת פסקה זו תחול ג� על כספי� ששולמו באמצעות תאגיד בנקאי או באמצעות

א88בנותנה שירותי� לפי סעי,, �1986ו"התשמ, דרתה בחוק הדוארהחברה כהג
.במש0 שלושי� ימי� מיו� ששולמו, לאותו חוק

לא יחולו, או להורהולילדו, זוגו� החוב הפסוק ממזונות המגיעי� מ� החייב לב�נבע)ב(
� לעיקול א, כי הנכס אינו נית, אלא א� כ� נקבע בדי� במפורש,)4(עד)1)(א(הוראות סעי, קט� 
.לש� תשלו� מזונות

שבעדה נית�, רשאי משכיר דירת המדורי�,)6(�ו)5)(א(על א, האמור בסעי, קט�)ג(
לעקל את הכספי� האמורי� בשל חוב שכר הדירה של החייב, לפי העניי�, התשלו� או המענק

.לתקופה שבעבורה נית� התשלו� או המענק

נכ)ד( , רשאי רש� ההוצאה לפועל לתת, סי� שבידי צד שלישיהוצאו כמה צווי עיקול על
זה, החייב או צד שלישי, לפי בקשת הזוכה כי, הוראות לעניי� ביצוע סעי, ובכלל זה לקבוע

�לפי סעי, קט�, הוראות האוסרות על עיקול נכסי� המגיעי� לחייב מצד שלישי בסכו� מסוי
א� הדבר נדרש כדי להבטיח שאיסור, או יותריחולו על צד שלישי מסוי� אחד,)4(או)3(,)1)(א(

.העיקול לא יחול אלא על נכסי� בסכו� שנקבע לפי הוראות סעי, זה

, לפועל לפי צו עיקול בידי צד שלישימנהל לשכת ההוצאה או תשלו� חוב לידי נכסתמסיר.51
.פוטרי� את הצד השלישי מאחריותו כלפי החייב

שאי� בידו נכסי� של החייב ושלפי,�45ו44בהודעה לפי הסעיפי�,ע הצד השלישיהודי.52
ה את,ה לפועלצא ההורש�רשאי,וודעתידיעתו לא יגיעו לידו נכסי� לאחר מת� לאחר שאימת

.ול בידי צד שלישילבטל את העיק, ההודעה

 כינוס נכסי�:'הפרק

צ, ההוצאה לפועל רשאירש�)א(.53 , ור0 או תועלת בדבר לש� ביצוע פסק הדי�א� ראה
.למנות כונס נכסי� לנכס מסויי� של החייב

לפרש�)ב( לש�, להנחת דעתו, נס הנכסי� ית� ערובהכורשאי להורות כי ועל ההוצאה
.הבטחת אחריותו למילוי תפקידו

.עה על מינוי כונס נכסי� תינת� לכונס הנכסי� הרשמיהוד)ג(

לוכונ)א(.54 כפי בו יממשו ויעשה, כרנוימ, ינהלו,ס הנכסי� יקח לרשותו את הנכס שנתמנה
.וידו של כונס הנכסי� בכל אלה כיד החייב; וצאה לפועלההרש�שיורה 

ב� חופרעודי�
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

ל צו עיקול בידיביטו
 צד שלישי

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

י כונס נכסי�מינו
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

יותיו וחובותיוסמכו
 נכסי�כונסשל

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

� שאינ� ניתני�נכסי
לעיקול בידי צד

 שלישי
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)14'תיקו� מס(
 �1994ד"תשנ

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס



 �1967ז"תשכ, חוק ההוצאה לפועל
 נוסח מלא ומעודכ�

25 

 המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ"נבו הוצאה לאור בע
C:\PDFFiles\uploads\1967-תשכז, ההוצאה לפועלחוק.doc

 ההוצאה לפועל רשאי לתת הוראות לפי סעי, זה א� מיזמתו וא� לפי בקשת רש�)ב(
.או לפי בקשת כונס הנכסי�, הזוכה או החייב

או�לרשס הנכסי� ינהל פנקסי� וימסור דיני� וחשבונות כונ)ג(  למי ההוצאה לפועל
.הוצאה לפועלהרש�שיורה עליו

 לפועל כל הכנסה שהגיעה לידו מניהול למנהל לשכת ההוצאהס הנכסי� ימסור כונ)ד(
.במועד ובצורה שנדרש למסרה בכתב המינוי או בהוראה מיוחדת, ממכירתו או ממימושו, הנכס

 או לפי�50ו22,38,39י� במינוי של כונס נכסי� כדי לפגוע בזכויות החייב לפי סעיפאי�.55
.כל די� אחר

ימלא אחרי, יב לא יעשה דבר שיש בו להפריע לכונס הנכסי� במילוי תפקידיוהחי)א(.56
הויעשה למטר, הוראותיו של כונס הנכסי� בכל הנוגע לנכס שכונס הנכסי� נתמנה לו ות מנויות

. כל דבר שלדעת כונס הנכסי� מ� הצור0 הוא או מ� התועלת שייעשה בידי החייב עצמו54בסעי, 

יב ימסור לכונס הנכסי� לפי דרישתו כל מסמ0 וידיעה שיש לה� קשר לנכס החי)ב(
.האמור

נכצד שלישי שיש לו זכות בעלות או זכות אחרת בנכס שנתמנה לו כונטע�.57 רשאי, סי�ס
�צאה לפועל להורות לכונס הנכסי� בדבר מילוי תפקידו לגבי אותו נכס בשי� לב לאותההוהרש
ורשאי הוא להשהות פעולות בנכס כדי לאפשר לצד השלישי לפנות לבית המשפט לעני�, זכות
. ההוצאה לפועל רשאי להתנות את ההשהיה במת� ערובה להנחת דעתורש�; זכותו

זהכונ)א(.58  רש�רשאי,ס נכסי� אשר ללא הצדק סביר לא מילא חובה מחובותיו לפי פרק
ורשאי הוא להורות על חילוט הערובה שנת� כונס, ההוצאה לפועל לחייבו בפיצוי הנזק שגר� בכ0

�.לש� סילוק המגיע ממנו, כולה או מקצתה, הנכסי

.די� החלטת רש� ההוצאה לפועל לפי סעי, זה כדי� פסק די�, לפועללעניי� ההוצאה)ב(

שכרו; לקבוע שכרו של כונס נכסי� ודרכי תשלומו ההוצאה לפועל רשאירש�)א(.59
.9האמורות בסעי, אות והוצאותיו של כונס הנכסי� יהיו חלק מ� ההוצ

ישול� שכרו לאוצר המדינה זולת א� הורשה עובד, כונס הנכסי� עובד המדינההיה)ב(
.המדינה כדי� לקבל את השכר האמור בעד טרחתו

; להתפטר מתפקידו, ההוצאה לפועללרש�על ידי הודעה בכתב,ס נכסי� רשאיכונ)א(.60
 ההוצאה לפועל ומ� היו� שנקבע לכ0 רש� תופסת אלא א� בא עליה אישור אינהההתפטרות

.באישור

וצאה לפועל רשאי לפטר כונס נכסי� א� לא מילא תפקידו כראוי או א� ראהההרש�)ב(
.סיבה אחרת לכ0

 ההוצאה לפועל רשאי לשחרר את כונס הנכסי� מתפקידו א� ראה שאי� עוד רש�)ג(
. נכסי החייבינוסצור0 או תועלת בכ

.עה על סיו� תפקידו של כונס הנכסי� תינת� לכונס הנכסי� הרשמיהוד)ד(

 ביצוע בעי�:'ופרק

 לפועל את הנכס מנהל לשכת ההוצאהיתפוס,ל פסק הדי� על החייב למסור נכסהטי)א(.61
פ .סק הדי�וימסרנו למי שזכאי לקבלו לפי

 לפועל שלא נית� לתפוס את הנכס ולא נקבע בפסק הדי� מנהל לשכת ההוצאהעקב)ב(
רשאי הזוכה לפנות לבית המשפט שנת� את פסק הדי� ולבקש שישו�, הסכו� שיש לשל� תמורתו

.ומשנקבעה השומה יוצא פסק הדי� לפועל כאילו נקבע בו סכו� השומה מלכתחילה, את הנכס

התראות או קשר בי� הורה לבי� ילדו, או לאפשר מגע,ה פסק הדי� למסור קטי�הור)א(.62
ונקבע בהחלטה שהביצוע, או לעשות כל דבר אחר בקשר לקטי�, הקטי� שאינו נמצא בהחזקתו

 רשי� לפועל בכל הצעדי� הנדמנהל לשכת ההוצאהינקוט, ייעשה באמצעות ההוצאה לפועל
סדרי די� בעניני( והוא יסתייע לש� כ0 בפקיד סעד כמשמעותו בחוק הסעד�לביצוע פסק הדי

�.�1955ו"תשט,)חולי נפש ונעדרי�, קטיני

ת הוראותשמיר

ותו של החייבאחרי
 הנכסי�כונסכלפי

ות צד שלישיזכוי
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

כונסותו שלאחרי
 נכסי�

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

 נכסי�כונס שלשכרו
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

כ תפקידוסיו� ונסשל
 נכסי�

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

ת נכסמסיר
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

ת קטי�מסיר
מס( )4' תיקו�

 �1978ח"תשל
מס( )16' תיקו�

 �1995ה"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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 לפועל שפסק הדי� אינו נית� לביצוע אלא על כרחו של מנהל לשכת ההוצאה קבע)ב(
מסמנהל לשכת ההוצאהטי� לדעתו של הקטי� והיה הק או שהיו קשיי�, להבי� בדברוגל לפועל

 ההוצאה לפועל לפנות לבית המשפט שנת� את פסק הדי� רש�רשאי, אחרי� בביצוע פסק הדי�
.בבקשת הוראות

 והמעשה62או61ל פסק הדי� על החייב לעשות מעשה שלא כאמור בסעיפי� הטי)א(.63
לפ ההוצארש�רשאי, נית� להיעשות על ידי אד� אחר  לפועלל לשכת ההוצאהלמנהועל להורותה

.לעשות את המעשה או להרשות לזוכה או לאד� אחר לעשותו במקו� החייב

.9יהיו חלק מ� ההוצאות האמורות בסעי,)א(צאות לעני� סעי, קט� ההו)ב(

יד,� פסק די� לפינוי מקרקעי�נית)א(.64  ההוצאה לפועל מועדרש�יקבע, לרבות סילוק
שלמצשתו, נוי בהודעהלפי  מחזיק ההוצאה לפועלרש�א לחייב ולצד שלישי אשר לידיעתו

�מנהל לשכת ייכנס, לא פונו המקרקעי� עד המועד שנקבע; באות� מקרקעי� או בחלק מה
.יפנה אות� וימסר� למי שזכאי לקבל� לפי פסק הדי�, לפועל למקרקעי� האמורי�ההוצאה

אונמצ)ב( שה לאחאו במקרקעי� בשעת הפינוי ימסר�, ונה לא הוציא�מפריו מיטלטלי�
�וא� היו פסידי�, ועל לשמירה ורשאי הוא למכר� לאחר תקופה סבירהלפמנהל לשכת ההוצאה

.9ההוצאות לעני� זה יהיו חלק מ� ההוצאות האמורות בסעי,; כר� מידימ

האהיה.65  או בחלק מה� והוכיח להנחת דעתו64� בסעי, מוריצד שלישי מחזיק במקרקעי�
 רש�רשאי, ההוצאה לפועל כי הוא זכאי להחזיק באות� מקרקעי� או באותו חלק רש�של

כדי לאפשר לצד, לתקופה שיקבע, כל עוד לא הושל�, ההוצאה לפועל להשהות את הפינוי
ררש�; השלישי לפנות לבית המשפט ולקבל צו עיכוב ה התנות את ההשהיילישא ההוצאה לפועל

.ד השלישיבמת� ערובה להנחת דעתו על ידי הצ

את,64מה פעולת פינוי לפי סעי, הושל.66 והחייב או אד� אחר מטעמו חזר ותפש שלא כדי�
ויפנה את המקרקעי�, של הזוכהלפי בקשתו, לפועלמנהל לשכת ההוצאהיחזור, המקרקעי� שפונו
כל, או של האד� האחר, זו גורעת מאחריותו של החייב אי� הוראה; הדי�פסק לש� ביצועו של  לפי

.די�

 הטלת הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלו� חובותיו:1'ופרק

ושוכנע רש� ההוצאה לפועל כי הדבר,ב66התקיימו לגבי החייב התנאי� כאמור בסעי,.א66
וב, מוצדק בנסיבות העניי� , הליכי� אחרי� שננקטו לש� גביית החובבהתחשב בפגיעה בחייב

רשאי הוא להטיל על החייב הגבלה כמפורט, ככל הנדרש, לרבות הליכי� לקבלת מידע על החייב
:לתקופה ובתנאי� שיקבע, מיוזמתו או על פי בקשה זוכה, אחת או יותר, להל�

)1(��ב"יהתש, הגבלת החייב מקבל דרכו� ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכוני
1952 ,�ובלבד שיהיו, מהחזיק דרכו� או תעודת מעבר כאמור או מלהארי0 את תוקפ

הגבלה זו לא תוטל א� שוכנע רש� ההוצאה לפועל; תקפי� לצור0 שיבה לישראל
;שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של ב� משפחה התלוי בו

זו; עיכוב יציאתו של החייב מ� האר1)2(  לא תוטל א� שוכנע רש� ההוצאה הגבלה
בולפועל ; שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של ב� משפחה התלוי

�א"התשמ, כמשמעותו בחוק שיקי� ללא כיסוי, הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד)3(
1981;

, כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, הגבלת החייב מעשות שימוש בכרטיס חיוב)א()4(
זה; �1986ו"תשמה ; די� הגבלה כדי� סיו� חוזה כרטיס החיוב בהודעת החייב, לעניי�

ויראו במועד קבלת ההודעה את מועד, הודעה על כ0 תינת� למנפיק בדר0 שתיקבע
;סיו� החוזה

לעניי�, כסיו� חוזה בהודעת החייב)א(לא יראו הגבלה כאמור בפסקת משנה)ב(
ב בתשלו� כלשהו בשל עצ� קיצורה של תקופת הוראות בחוזה שלפיה� הלקוח חיי

כגו� חיוב החייב בתשלו� עבור מתנות מותנות שימוש, השימוש בכרטיס החיוב
;שקיבל מהמנפיק

, במישרי� או בעקיפי�, הגבלת החייב מייסד תאגיד או מהיות בעל עניי� בתאגיד)5(

)4'תיקו� מס(
�1978ח"תשל

ת מעשהעשיי
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

י מקרקעי�פינו
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

ת צד שלישיטענו
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

לאחר שחזרחייב
הפינוי

הטלת הגבלות על
 חייב

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
�2008ט"תשס
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יד או היה בעל וא� השתת, החייב בייסוד תאג, לרבות יחד ע� אחר או באמצעות אחר
אי� בהוראות לפי; מת� הוראות לעניי� הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד–עניי� בתאגיד 

פסקה זו או בהפרת� כדי לגרוע מתוקפה של התאגדות או פעולה משפטית של תאגיד שבו 
זה; היה החייב מייסד או בעל עניי� כאמור ;)ב(ד69 כהגדרתו בסעי,–" בעל עניי�", לעניי�

הגבלה זו לא תוטל א� שוכנע; מהחזיק או מחדש רישיו� נהיגה, הגבלת החייב מקבל)6(
רש� ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו 

עקב נכותו או עקב נכות ב� משפחה, לשל� את החוב או שרישיו� הנהיגה חיוני לחייב
את; התלוי בו מי שהוטלה עליו הגבלה מהחזיק רישיו� נהיגה כמי שרישיו� לעניי� זה יראו

.תשלו� אגרה�הנהיגה שלו פקע מחמת אי

:א לא יוטלו אלא בהתקיי� אחד מתנאי� אלה66הגבלות לפי סעי,)א(.ב66

בא,יב69החייב הובא לפני רש� ההוצאה לפועל על פי צו הבאה לפי סעי,)1( או
י, לפניו בדר0 אחרת כולת המשתמט הוכח לרש� ההוצאה לפועל כי הוא בעל

ובלבד שהחוב הפסוק או החובות, התשלו��מתשלו� החוב ולא נית� הסבר סביר לאי
; שקלי� חדשי�500הפסוקי� במצטבר עולי� על 

, לילדו או להורהו, החוב הפסוק נובע ממזונות המגיעי� מ� החייב לב� זוגו)2(
,)טחת תשלו�הב(למעט חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות

זה(�1972ב"התשל ;) חוק המזונות–בחוק

)3(�,)ד(67,ג7החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלו� חובותיו כאמור בסעיפי
:ובלבד שהתקיי� אחד מאלה,)ד(יג69או)ד(יא69

, חלפו שישה חודשי� ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה)א(
; שקלי� חדשי�2,500טבר עולי� על והחוב הפסוק או החובות הפסוקי� במצ

והחוב הפסוק, חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה)ב(
. שקלי� חדשי�500או החובות הפסוקי� במצטבר עולי� על 

–רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שר המשפטי�)ב(

;זהלקבוע הוראות לעניי� דרכי הטלת הגבלות לפי פרק)1(

).א(את התקופות והסכומי� הקבועי� בסעי, קט�, בצו, לשנות)2(

לא תיכנס הגבלה לפי פרק זה לתוק, אלא לאחר שמנהל ההוצאה לפועל שלח לחייב)א(.ג66
. ימי� מיו� המצאת ההתראה30בדואר התראה וחלפו 

הטיל על החייב הגבלה וכי היא תיכנס לתוק, בהתראה יצוי� כי רש� ההוצאה לפועל)ב(
 �או שהחייב יתייצב לחקירת יכולת בלשכת, אלא א� כ� ייפרע החוב, מיו� המצאתה ימי�30בתו

 �ההוצאה לפועל וישכנע את רש� ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלו
זה; או שתינת� החלטה אחרת בידי רש� ההוצאה לפועל, חובותיו " לשכת ההוצאה לפועל", לעניי�

מתנהל התיק או לשכת ההוצאה לפועל שליד בית משפט השלו� לשכת ההוצאה לפועל שבה–
.שבאזור שיפוטו נמצא מקו� מגוריו של החייב

הטיל רש� ההוצאה לפועל הגבלה במעמד,)ב(�ו)א(על א, האמור בסעיפי� קטני�)ג(
אלא א� כ� ייפרע החוב או שתינת�, לא תישלח לחייב התראה,)1)(א(ב66החייב כאמור בסעי, 

. אחרת בידי רש� ההוצאה לפועלהחלטה

.תבוטל ההגבלה שהוטלה על החייב, נפרע החוב)א(.ד66

ורשאי, מיוזמתו או לבקשת החייב, רש� ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל)ב(
.א� מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניי�, הוא להתנות את הביטול במת� ערובה להנחת דעתו

א�)ג( נוכח כי החייב מקיי� הוראות של צו רש� ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה
; תשלומי� או הוראות הסכ� בינו לבי� הזוכה לעניי� פירעו� החוב שאישר ראש ההוצאה לפועל

או, רשאי רש� ההוצאה לפועל להטילה מחדש, בוטלה הגבלה כאמור בסעי, קט� זה מיוזמתו
הגבלה שהוטלה;�א� נוכח כי החייב הפסיק לקיי� את הוראות הצו או ההסכ, לבקשת הזוכה

.ג66מחדש לפי סעי, קט� זה תיכנס לתוק, בלא צור0 במשלוח התראה לפי סעי, 

24ולא יאוחר מתו�, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, בוטלה הגבלה על חייב)ד(

תנאי� להטלת
 הגבלות

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

התראה בדבר הגבלה
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

ביטול הגבלה
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס
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כ0, לפי העניי�, הודעה על כ0 לגורמי� הנוגעי� בדבר, שעות מעת ביטולה וכ� תשלח הודעה על
.לחייב ולזוכה

ות:'זפרק  שלו� בשיעורי�חקירת יכולת

במ, מיזמתו או לפי בקשת הזוכה או החייב, ההוצאה לפועל רשאירש�)א(.67  צבולחקור
, ראליציאותיו מישראל וכניסותיו ליש, גובה הכנסתו ומקורותיה, נכסיו, של החייב הכלכלי

זה( כדי לברר את יכלתו של החייב לקיי� את פסק הדי� חובותיו והוצאותיו ).ירת יכולתחק�בחוק

,ב שאי� ביכולתו לשל� את החוב הפסוק במלואו או בשיעורי� שנקבעוחיי)1()1א(
ה ימי�ה21בתו0,ה לפועלהוצאיתייצב לחקירת יכולת בכל יו� שבו פתוחה לשכת

; או בתו0 מועד אחר שנקבע באזהרה7ה כאמור בסעי, ממועד המצאת האזהר

לא יחול על חייב שהגיש בקשה בטענת פרעתי כאמור בסעי,)1(ור בפסקה האמ)2(
או;א81 או התנגדות לביצוע שטר כאמור בסעי, 19 ואול� א� נדחתה בקשתו

.עד המצאת האזהרה כמויראו את מועד הדחיה, התנגדותו

, ההוצאה לפועל להזמי� לחקירה את החייב וג� עדי�רש�ירת יכולת רשאי בחק)ב(
�.בדר0 שמוסמ0 לכ0 בית משפט, מת� עדות והגשת מסמכי�, ולכו, התייצבות

 ההוצאה לפועל רש�רשאי,)1א(יצב החייב לחקירת יכולת כאמור בסעי, קט� התי)1ב(
ל; לקיי� את חקירת היכולת א, ללא הזמנת הזוכה רשאי, לא הזמנת הזוכההתקיימה חקירת יכולת

יכ ההוצאה לפועל לקיי� חקירמרש�הזוכה לבקש  בנת .חותווכולת נוספת

. ההוצאה לפועלרש�רת יכולת תהיה בפומבי או בדלתיי� סגורות כפי שיורה חקי)ג(

או במועד אחר)1א(התייצב חייב לחקירת יכולת במועד כאמור בסעי, קט�לא)ד(
חויראו, שנקבע לפי חוק זה �חי;ובותיאותו כבעל יכולת המשתמט מתשלו  לחקירתיבהתייצב

� ההוצאה לפועל לקבוע כי יראו אותו כבעל רש�רשאי, יכולת ולא הציג מסמכי� שנדרש להציג
.יכולת המשתמט מתשלו� חובותיו

יכלול פרטי� רשאי לצר, לבקשתו תצהיר שבו67קש חקירת יכולת לפי סעי, המב)א(.68
ויכול הוא לכלול בתצהירו הצעה בדבר,ו ויכלתו לקיי� את פסק הדי�סותיהכנ, בדבר נכסי החייב

.השיעורי� שבה� ישול� החוב

לאחר שהזמי� את החייב, ההוצאה לפועלרש�רשאי,ש הזוכה תצהיר כאמורהגי)ב(
זה, לחקירת יכולת , הגיש החייב את התצהיר;בא, בהעדרו של החיי, לתת החלטה או צו לפי פרק

לההרש�רשאי . החלטה או צו לפי פרק זה על פי התצהיר בלבדתתוצאה לפועל

 ההוצאה לפועל להורות שהחייב יענה רש�ו� חקירה או נוס, עליה רשאי במק)ג(
ורשאי הוא לתת החלטה או צו לפי פרק זה על סמ0, תו0 המועד שקבע לכ0, בתצהיר לשאלו�

ל, התצהיר �. תצהירהעדרבא,�א הגיש החייב תצהיר לשאלו� וא

על,י לקבוע רשימה של אנשי� אשר יהיו חוקרי ההוצאה לפועלהמשפטי� רשאשר)א(.א68
שר, והוא יהיה היושב ראש, שבה יכהנו כחברי� שופט בדימוס, פי המלצה של ועדה שימנה נציג

�).עדה הממליצההו�הל�ל(ת רואי חשבו�מועצנציג לשכת עורכי הדי� ונציג, המשפטי

 חבר בלשכת עורכי הדי� או מי שבידור להיות חוקר ההוצאה לפועל מי שהואכשי)ב(
.וא בעל נסיו� של חמש שנות עבודה במקצועווה, �1955ו"תשט, רשיו� לפי חוק רואי חשבו�

י� על יסודב,יבר ההוצאה לפועל יהיה מוסמ0 לערו0 בדיקה בדבר יכולת החיחוק)ג(
לה7יו� בבקשת חייב לפי סעי, הע ).א(67 לפי סעי, ובי� בחקירת יכולת,א והמסמכי� שצורפו

ברש�)ד( מתו0 הרשימה, מסוי�תיק ההוצאה לפועל רשאי למנות חוקר הוצאה לפועל
�של, שקבע שר המשפטי �ובלבד שלא יהיה במינוי כדי ליצור ניגוד עניני� ע� עיסוקיו האחרי

.החוקר

ויגיש, ההוצאה לפועל ובהתא� להוראותיורש�ר ההוצאה לפועל יפעל מטע� חוק)ה(
ובבאופ, ההוצאה לפועל די� וחשבו� על הממצאי� והתוצאות של הבדיקה שער0רש�ל זמ��

.שייקבעו

 ההוצאה לפועל רשאי לתת כל צו על סמ0 הדי� וחשבו� של חוקר ההוצאה רש�)ו(
עת, וכ� רשאי הוא; כאילו ער0 בעצמו את הבדיקה בדבר יכולת החייב, לפועל או, בכל מיוזמתו

)15'תיקו� מס(
�1994ד"תשנ
ת יכולתחקיר

מס( )19' תיקו�
 �1999ט"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)19'תיקו� מס(
�1999ט"תשנ

)19'תיקו� מס(
�1999ט"תשנ

)19'תיקו� מס(
�1999ט"תשנ

רתצהיפי�ה עלהחלט
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

 ההוצאהחוקרי
ללפוע

מס( )15' תיקו�
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס
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בי� בעצמו ובי� באמצעות חוקר, וספתנערו0 בדיקהול,�� מחדש בדי� וחשבולעיי, על פי בקשה
.אחר

.ר ההוצאה לפועל חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו במילוי תפקידוחוק)ז(

 הזוכה והחייב לידי הסכ� באשר לאופ� פרעו� החוב במהל0 הבדיקה לפני חוקר באו)ח(
לרש�שור כ� בחתימותיה� לאייגיש החוקר את ההס, ההוצאה לפועל על שיהיה רשאיפו ההוצאה

זה; לאשרו או לדחותו .להסכ� שאושר יהיה תוק, של צו תשלומי� לפי חוק

להתקי� תקנות, חוק ומשפט של הכנסת, באישור ועדת החוקה, המשפטי� רשאישר)ט(
הוראות בדבר, יקהלרבות לעני� המקו� שבו יערו0 חוקר ההוצאה לפועל את הבד, לביצוע סעי, זה

מקבלת החובות שיחולו על חוקרי,ו הכלכלי של החייב ודרכי שמירת המידעצב מידע לגבי
לרבות לעני� סמכותה לבטל המלצה, ההוצאה לפועל וכ� סדרי העבודה של הועדה הממליצה

.שנתנה

את שכרו והוצאותיו של חוקר, בהסכמת שר האוצר, המשפטי� יקבע בצושר)י(
ל יחויבו, או אחד מה�, וכ� רשאי הוא לקבוע שהזוכה והחייב, ומ�פועל ואת אופ� תשלההוצאה

�.להשתת, בתשלו

והוא רשאי להפעילו באופ�, לה של הוראות סעי, זה טעונה צו של שר המשפטי�הפע)יא(
.לפי אזורי השיפוט של בתי משפט השלו�, כללי או חלקי

או על סמ0 תצהיר לפי,67י,סעת יכולת לפי חקירלאחר, ההוצאה לפועל רשאירש�)א(.69
ל,68סעי,  או, פי הסדר בכתב בי� החייב ובי� הזוכהאו לצוות על תשלו� החוב הפסוק במועד

.בשיעורי� שיקבע

לצוות, על פי בקשת הזוכה, ההוצאה לפועלרש�רשאי)א(א, האמור בסעי, קט�על)ב(
החעל תשלו �מיד לאחר שהוגשה בקשת ביצוע כאמור, או בשיעורי� שיקבעעדוב הפסוק במו

.6בסעי, 

 ההוצאה רש�ייכנס לתקפו במועד שיקבע)ב(או)א(כאמור בסעיפי� קטני�צו)ג(
 היה ההוצאה לפועל לבטלו או לשנות את השיעורי� שקבע בו בדר0 שבהרש�א0 רשאי, לפועל

צ ).א( לפי סעי, קט�ורשאי לית�

פנותלה, א� ראה הצדקה לכ0, ההוצאה לפועלרש�יכול, עו שיעורי� בפסק הדי�נקב)ד(
.את בעלי הדי� לבית המשפט כדי לבקש שינוי השיעורי� שנקבעו

על מזונות שנפסקו בשל תקופה, יי� המחויבי�שינוב, יחולו)ד(אות סעי, קט� הור)ה(
והכל מטעמי�, שקדמה למת� פסק הדי� או על תשלומי מזונות שהצטברו בשל אי פרעו� במועד

.מיוחדי� שיירשמו

 רשאי לקבוע כללי� בדבר הוראות לתשלו� חובות פסוקי� מערכת ההוצאה לפועלל מנה.א69
הצלרבות הפרש צי הכללי�; במועדי� ובתנאי� שיקבע, וא� או בשיעורי�במל,דהמומדה וריבית

 ההוצאה לפועל רש�אלא א� כ� ציווה, למעט חוב שחייב בו תאגיד, יחולו על תשלו� כל חוב
.הכללי� יפורסמו ברשומות; על פי בקשת הזוכה או החייב, לעני� חוב פלוני, אחרת

עת,ב רשאיחיי.ב69 א או לשינוי69להגיש בקשה לשינוי הוראת תשלו� שניתנה לפי סעי,, בכל
; ביכולתו לפרוע את החוב בתשלומי� שנקבעוא� חל שינוי, כל צו תשלומי� שנית� לפי חוק זה

כאעל בקשה לשינו, בשינויי� המחויבי�,א יחולו7הוראות סעי, .מורי

 חייב מוגבל באמצעי�:1'זפרק

שהגיש בקשה למת� צו תשלומי� לפי, אה לפועל רשאי להכריז על חייב ההוצרש�)א(.ג69
ביקש לפרוס את תשלו� חובוא�,)יב מוגבל באמצעי�חי�להל�(כחייב מוגבל באמצעי�, חוק זה

:לפי העני�, לתקופה העולה על אחת מהמפורטות להל�

עלא��יי� שנת)1( ; שקלי� חדשי�20,000 סכו� החוב אינו עולה

עלא��י�שנ3)2(  שקלי� חדשי� ואינו עולה על 20,000 סכו� החוב עולה
100,000�; שקלי� חדשי

חש100,000על סכו� החוב עולהא��י�שנ4)3( �.י�דשקלי

� בשיעורי�תשלו
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)4'תיקו� מס(
 �1978ח"תשל

)18'תיקו� מס(
�1996ו"תשנ

�כללי
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

צו לשינויבקשה
השלו�ת וראת או

�תשלו
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ

)15'תיקו� מס(
�1994ד"תשנ
חייבה שלהכרז
 עי�באמצמוגבל

מס( )15' תיקו�
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)4'תיקו� מס(
 �1978ח"תשל

)4'תיקו� מס(
 �1978ח"תשל
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זהלעני .בות יתרת החוב ולרבות ריבית והפרשי הצמדה עד למועד ההכרזהלר�" החוב",�

לפלשכ)ב( א� לא ציר, החייב,)א(י סעי, קט�ת ההוצאה לפועל לא תקבל בקשה
).א(א7לבקשתו הצהרה וכתב ויתור על סודיות כאמור בסעי, 

.עה על הכרזה של חייב מוגבל באמצעי� תימסר לזוכההוד)ג(

,ית� צו תשלומי� לפי בקשתו, ההוצאה לפועל על חייב מוגבל באמצעי�רש�יז הכר)א(.ד69
ורשאי הוא להטיל עליו בצו הביניי� את ההגבלות,) ביניי�צו�להל�(לבדיקת יכולתו עד

:כדי להבטיח את פרעו� החוב ולמנוע יצירת חובות נוספי�, כול� או חלק�, המפורטות להל�

מ�עיכ)1( ; האר1וב יציאתו של החייב

,יו כיסכמשמעותו בחוק שיקי� ללא, לת החייב כלקוח מוגבל מיוחדהגב)2(
;�1981א"שמת

, מעותו בחוק כרטיסי חיוב כמש,לת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיובהגב)3(
זהלע; �1986ו"תשמ ; די� הגבלה כדי� סיו� חוזה כרטיס החיוב בהודעת החייב, ני�

ויראו במועד קבלת ההודעה את מועד, שתיקבעהודעה על כ0 תינת� למנפיק בדר0
.סיו� החוזה

או,ב מוגבל באמצעי� לא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל עני� בתאגידחיי)ב( במישרי�
 ההוצאה לפועל רש�אלא א� כ� אישר זאת, לרבות יחד ע� אחר או באמצעות אחר, בעקיפי�
זה; מראש נכמ�" בעל עני�", לעני� סעי, גבי תאגידול, �1968ח"תשכ, יירות ער0שמעותו בחוק
. שהינו חבר בתאגיד או חבר הועד או המנהלה של אותו תאגידמי� לו הו� מניותי�שא

 רש�רשאי, ת, חייב מוגבל באמצעי� בייסוד תאגיד או היה בעל עני� בתאגידהשת)ג(
ואול� אי�;ידכהונתו או חברותו של החייב בתאגסקת ההוצאה לפועל לית� הוראות לעני� הפ

או)ב(בהוראות לפי סעי, קט� זה או בהפרת הוראות סעי, קט�  כדי לגרוע מתוקפה של התאגדות
.מתוקפה של פעולה משפטית של תאגיד שבה� היה החייב מייסד או בעל עני� כאמור

יורה על רישו� פרטיו, ההוצאה לפועל על חייב כמוגבל באמצעי�רש�יז הכר)א(.ה69
 �אשר יהיה פתוח לעיו� הציבור בכל,)רש�המ�להל�(במרש� של חייבי� מוגבלי� באמצעי

מספר תעודת הזהות, הרישו� יכיל את ש� החייב;)ד(או)ג(לשכת הוצאה לפועל לפי סעי, קט� 
ימענו ומש, שלו עתארי,דולח מספר תיק ההוצאה לפועל, החייב כמוגבל באמצעי�ל0 ההכרזה

 לפועל יודיע מנהל לשכת ההוצאה;)א(ג69וסכו� החוב שחושב לפי סעי,, שבו ניתנה ההכרזה
.לחייב על הרישו� ותוכנו

או, ו� פרטיו של חייב במרש� יימחק משפרע את חובו או משבוטלה הכרזתוריש)ב(
�.ועל מטעמי� מיוחדי� שיירשמולפ ההוצאה רש�כ0לערההובמועד מוקד� יותר א

 למנהל לשכת ההוצאהאד� זכאי לקבל מידע מ� המרש� לפי שאילתא שיגישכל)ג(
 וכ� פרטי� מזהי�, לפועל ואשר תציי� את מספר תעודת הזהות של האד� שלגביו מתבקש המידע

ל,י שיקבע שר המשפטי�כפהכל, השאילתאשיגמשל קבוע אגרה שתשול� בעד ורשאי השר
.הגשת שאילתא

שלפיה� יהיה, לרבות לעני� תשלומי�, המשפטי� רשאי לקבוע תנאי� והסדרי�שר)ד(
בהתחשב בי� היתר באופי העסק, אד� רשאי לקבל מידע ישירות מ� המרש� בשל צור0 עסקי שלו

.ובהיקפו

�להל�(ברור או מעודכ�, של�,ו במרש� ומצא כי אינו נכו�יעיי� במידע שעלש�אד)ה(
; לפועל בבקשה לתק� את המידע או למחקולמנהל לשכת ההוצאהרשאי לפנות,)דע שגוימי

�יבצע את השינויי� הנדרשי� תו0 תקופה שתיקבע, לפועל לבקשהמנהל לשכת ההוצאההסכי
� או קדמה לתיקוש,כפי שתיקבע,הפוקתהל0הויודיע עליה� לכל מי שקיבל את המידע השגוי במ

.למחיקה

 לפועל לבקשת אד� לתק� את המידע שעליו או למחקו מנהל לשכת ההוצאהב סיר)ו(
.יודיע על כ0 למבקש באופ� ובדר0 שייקבעו

זהמנהל לשכת ההוצאה)ז( . לפועל יודיע לחייב על כל שינוי ברישו� לפי סעי,

 רש�ית�, והיו תלויי� ועומדי� נגדו מספר תיקי�, רז חייב כמוגבל באמצעי�הוכ)א(.ו69

חייבות שלהגבל
 עי�באמצמוגבל

מס( )15' תיקו�
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)17'תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

)17'תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

 חייבי�מרש�
 לי� באמצעי�מוגב

מס( )15' תיקו�
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

חי תיקי�ריבו ייבשל
ל באמצעי�מוגב

מס( )15' תיקו�
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)20'תיקו� מס(
�2000ס"תש



 �1967ז"תשכ, חוק ההוצאה לפועל
 נוסח מלא ומעודכ�

31 

 המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ"נבו הוצאה לאור בע
C:\PDFFiles\uploads\1967-תשכז, ההוצאה לפועלחוק.doc

�ז, ההוצאה לפועל צו לאיחוד התיקי א, א� לא נתקיימו, בשינויי� המחויבי�,3'לפי פרק
 �ו74ההוראות שבסעיפי ,נפתח נגד החייב תיק נוס, לאחר שהוכרז כמוגבל באמצעי�;ט�74ו

.תיק לצו האיחודה,ריצו

י הבאה או צווי מאסר שניתנו נגד החייב לפני שהוכרז כמוגבל באמצעי� וטר� צוו)ב(
.לא יבוצעו אלא במסגרת צו האיחוד, בוצעו

עלב,ל החייבשתלהיכו ההוצאה לפועל בדיקה בדבר רש�יקיי�,� צו ביניי�נית)א(.ז69 י�
לה69יסוד העיו� בבקשת החייב לפי סעי,  , וכל מידע אחר שנמצא לפניו,ג והמסמכי� שצורפו

 ההוצאה לפועל ית� לזוכה הזדמנות לטעו� שרש�ובלבד;67ובי� בחקירת יכולת כאמור בסעי,
לא ההוצרש�יורה,67וא� ביקש הזוכה חקירת יכולת לפי סעי,, טענותיו בכתב .על קיומהלעופה

 ההוצאה לפועל ית� צו תשלומי� בהתא� ליכולת החייב כפי שיקבע על יסוד רש�)ב(
את,)א(כאמור בסעי, קט�, הבדיקה שער0 ויקבע כי הוא מוגבל באמצעי� א� אי� ביכולתו לפרוע

תו או כי הוא אינו מוגבל באמצעי� וכי יש ביכול,)א(ג69החוב במש0 התקופה הקבועה בסעי, 
בל . ההוצאה לפועל ינמק את קביעתורש�; ופה כאמורתקמש0 פרוע את החוב

ממטעמ, רשאי הוא, ההוצאה לפועל כי החייב מוגבל באמצעי�רש� קבע.ח69 �יוחדי� י
או להוסי,, כול� או מקצת�, להסיר את ההגבלות שהוטלו על החייב בצו הביניי�, שיירשמו

.ד69הגבלות לפי סעי, 

 בלותרשאי הוא לקבוע כי ההג, ההוצאה לפועל כי החייב אינו מוגבל באמצעי�רש� קבע.ט69
ב יעמדו בתוקפ� כל עוד לא נפרע החוב או לתקופה, כול� או מקצת�, הביניי�צושהוטלו על החייב

א� ראה כי החייב עלול לסכל את פרעו� החוב או כי הדבר דרוש מטע� אחר להבטחת, שיקבע
.תשלו� החוב

ל ההוצרש�.י69 עת, רשאילעופאה ל הכרזה של חייב לבט, מיוזמתו או על פי בקשה, בכל
�לעני� פרעו�, לרבות במקרי� של פרעו� החוב או של הסכ� בי� הזוכה לחייב, כמוגבל באמצעי

, לות ג� ההגבלות שהוטלו על החייבבט�בוטלה ההכרזה; ההוצאה לפועלרש�שאישר, חוב
.ט69 זולת א� נקבע אחרת כאמור בסעי,

 צווי הבאה וצווי מאסר:2'זפרק

30 ההוצאה לפועל כעבור רש�רשאי,)א(7צאה לחייב אזהרה כאמור בסעי, הומ)א(.יא69
�או, ימי :תקיי� אחד מאלהבה, במועד שיקבע, להזמי� את החייב לבירור, לבקשת הזוכהמיוזמתו

או שהוא בעל יכולת, יב לא שיל� את החוב הפסוק במלואו או בשיעורי�החי)1(
;ג7המשתמט מתשלו� חובותיו כאמור בסעי, 

,א את המסמכי� הדרושי� לפי אותו סעי,7יב לא ציר, לבקשתו לפי סעי, החי)2(
; ההוצאה לפועללרש�או לא המציא כל מסמ0 אחר שנדרש למסור

זהחמי� שנית� לפיולשת צו יב לא מילא אחרהחי)3( .וק

.)בוטל()ב(

א0,)א( לפועל יודיע לזוכה על מועד הבירור לפי סעי, קט� מנהל לשכת ההוצאה)ג(
לרש�אי רש התקיי� הבירור שלא בנוכחות; י� את הבירור א, שלא בנוכחותוקי ההוצאה לפועל

לפמרש�רשאי הזוכה לבקש, הזוכה .ועל לקיי� בירור נוס, בנוכחותו ההוצאה

יראו אותו כבעל יכולת המשתמט, צאה לחייב הזמנה לבירור ולא התייצב במועדהומ)ד(
.מתשלו� חובותיו

או לא התייצב לחקירת,)א(יא69הופיע החייב לבירור שהוזמ� אליו כאמור בסעי,לא)א(.יב69
על, לבקשת הזוכה, ההוצאה לפועלרש�רשאי,67יכולת שהוזמ� אליה לפי סעי,  להורות בצו

ובלבד שחלפוט חודשיי�,) הבאהצו�להל�( אחר הוצאה לפועלרש�הבאת החייב לפניו או לפני 
לפי, הזמנה לבירור או הזמנה לחקירת יכולת, מיו� שהומצאה לחייב בהמצאה מלאה אזהרה

וצות יכולתבדיק
 סופיתשלומי�

מס( )15' תיקו�
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

בימחי הגבלותהסרת
 עי�באמצמוגבל

מס( )15' תיקו�
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

על הגבלותתוק'
ו מוגבל שאינייבח

 עי�באמצ
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

חייבל הכרזתביטו
 עי�באמצכמוגבל

מס( )15' תיקו�
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)15'� מסתיקו(
�1994ד"תשנ
ה לבירורהזמנ

מס( )15' תיקו�
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)19'תיקו� מס(
�1999ט"תשנ

)19'מסתיקו�(
 �1999ט"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס
ה באהצו

מ( )15'סתיקו�
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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�והחייב הוזהר כי א� לא יתייצב לבירור או לחקירת יכולת כאמור יהיה נית� לנקוט נגדו, המוקד
.הליכי הבאה ומאסר לפי פרק זה

יפבצו)ב( , יסוד למת� הצווהטעמי� המהווי�תמצית העובדות,ו ש� החייבטור ההבאה
.ופרטי� נוספי� שייקבעו

לא יבוצע צו הבאה אלא לאחר שמנהל ההוצאה לפועל שלח לחייב בדואר התראה)1ב(
צו, בהתראה יצוי� כי רש� ההוצאה לפועל הורה על ההבאה; ימי� מיו� המצאתה14וחלפו  וכי

מההבאה יבוצע במועד �או, ימי� מיו� המצאת ההתראה�14 שלא יקד אלא א� כ� ייפרע החוב
.תינת� החלטה אחרת בידי רש� ההוצאה לפועל

ז, ההבאה יועבר לביצוע בידי משטרת ישראלצו)ג( והחייב יובא לפני,4'כאמור בפרק
�ובלבד; שעות משעה שנעצר על פי הצו24 ההוצאה לפועל בהקד� האפשרי ולא יאוחר מתו� רש
שנשחיי  ההוצאה לפועל עד לצהרי ערב שבת או ערב יו� מנוחה רש�לפניא כאמור ולא הוברצעב

.והצו יבוצע שנית, וחרריש�

כפי, ההוצאה לפועל רשאי להורות בצו ההבאה על שחרור החייב בערובהרש�)ד(
זלענ;ל אחר הוצאה לפוערש� שעות לפניו או לפני24להבטחת התייצבותו תו0, שיפורש בצו הי�

.י מנוחה וערבי יו� מנוחהימ יבואו במני�אל

 ההוצאה לפועל רש�רשאי, רר החייב בערבו� כספי ולא התייצב כפי שהבטיחשוח)ה(
.להורות על חילוט הערבו� והעברתו לחשבו� תיק ההוצאה לפועל

יהא עליו, ההוצאה לפועל או הובא לפניו על פי צו הבאהרש�י החייב לבירור לפנבא)א(.יג69
וכ�, בדר0 של הצעה לתשלו� החוב בשיעורי� או למכירת נכסי�, הדי��להציע דרכי� לביצוע פסק

.א7יהא עליו למלא הצהרה בדבר יכולתו ולחתו� על כתב ויתור על סודיות כאמור בסעי, 

את,ככל הנית� בנסיבות העניי�, יברר רש� ההוצאה לפועלמד הבירור או ההבאה במע)ב(
:ובכלל זה רשאי הוא, כל צו או החלטה שייראו לו בנסיבות העני�ורשאי הוא לתתלת החייבכוי

; או לשנות צו תשלומי�לתת)1(

;ריז על החייב כמוגבל באמצעי�להכ)2(

ולכו, התייצבותו לחקירה, במעמד הזוכהמי� את החייב לחקירת יכולתלהז)3(
;כאמור

 הוצאה רש� צו להמצאת מסמכי� או להתייצבות החייב לפניו או לפני לתת)4(
;ועד אחרבמ�לפועל אחר

ולעניי� זה אי� צור0,ב7בהתא� להוראות סעי,, החייבוש מסירת מידע על לדר)5(
.במשלוח התראה לחייב לפי הוראות אותו סעי,

במעמד הבירור או ההבאה רשאי רש� ההוצאה לפועל לכפות ציות או להעניש בשל)ג(
.ציות להוראותיו בדר0 שמוסמ0 לכ0 בית משפט�אי

רש� ההוצאה לפועל רשאי לקבוע כי יראו חייב כבעל יכולת המשתמט מתשלו�)ד(
 או א� סירב,)ב(חובותיו א� לא מילא אחר החלטת רש� ההוצאה לפועל שניתנה לפי סעי, קט� 

:בלי לתת הסבר סביר לכ0, במעמד הבירור או ההבאה לעשות אחד מאלה

;למלא הצהרה בדבר יכולתו)1(

;לחתו� על כתב ויתור על סודיות)2(

;למסור מידע לגבי יכולתו)3(

)4(�.להציג מסמכי� שנדרש להציג

א�, צו מאסר נגד חייבלתת, לבקשת הזוכה, רש� ההוצאה לפועל רשאי)1()א(.70 בי�
, א� שוכנע, לתקופה שלא תעלה על שבעה ימי�, הוכרז מוגבל באמצעי� ובי� א� לאו

יב או בא לפניו בדר0 אחרת69לאחר שהחייב הובא לפניו על פי צו הבאה לפי סעי,
כי לחייב יכולת לשל� את החוב והוא אינו משלמו בלא הסבר, והוא בירר את יכולתו

 שטר� חלפו שישה חודשי� מיו� שהובא או בא לפני רש� ההוצאה ובלבד, סביר
;לפועל והוא בירר את יכולתו כאמור

או הבירורמעמד
 הבאהה
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

בעל חייבמאסר
 יכולת בשל

 תשלו� חוב�אי
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס
) הוראת שעה(

 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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א, א� לא שוכנע,)1(רש� ההוצאה לפועל רשאי לתת צו מאסר כאמור בפסקה)2(
א0, א� ניסה לברר את יכולתו כאמור באותה פסקה, כי לחייב יכולת לשל� את החוב

;תו, פעולה מכוו� מצדו של החייבשי�הדבר לא התאפשר בשל אי

צו מאסר לפי סעי, קט� זה לא יינת� אלא נגד חייב שחובו הפסוק או חובותיו)3(
באישור, שר המשפטי� רשאי; שקלי� חדשי�2,000הפסוקי� במצטבר עולי� על 

זו, בצו, לשנות, ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת .את הסכו� הקבוע בפסקה

).טלבו()ב(

כי)ג( רש� ההוצאה לפועל לא יורה על מאסר החייב לפי סעי, זה אלא א� כ� שוכנע
וכי נוכח הליכי� אחרי� שננקטו לש�, בהתחשב בפגיעה בחייב, הדבר מוצדק בנסיבות העניי�

והגבלות אחרות שהוטלו עליו, ככל הנדרש, לרבות הליכי� לקבלת מידע על החייב, גביית החוב
ו הל,1'לפי פרק .יכי� אחרי� שפגיעת� בחייב פחותה ויש בה� כדי להביא לתשלו� החובאי�

, לבקשת החייב או מיוזמתו א� החייב מעוניי� בכ0, רש� ההוצאה לפועל רשאי)1ג(
או לקבל ייצוג, להשהות החלטה לפי סעי, זה לתקופה שתאפשר לחייב למנות לעצמו עור0 די�

.זכאי לכ0 לפי הוראות אותו חוקא� החייב, לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי

בהקד� האפשרי ולא יאוחר מתו�, ההוצאה לפועלרש�ב שנאסר יובא שוב לפני חיי)ד(
 ההוצאה לפועל לבטל את צו המאסר או רש�רשאי,ב כאמורהחייהובא; שעות ממועד מאסרו48

לו, לקצר את תקופת המאסר לו, בתנאי� שייראו ; בנסיבות העני�ולתת כל החלטה אחרת שתיראה
).ג(יג69הוראות סעי, קט� זה לא יחולו על חייב שנאסר מכוח צו שנית� במעמד החייב לפי סעי,

לא ייכנס הצו לתוק, אלא,)א(נת� רש� ההוצאה לפועל צו מאסר לפי סעי, קט�)ה(
; ימי� מיו� המצאת ההתראה14לאחר שמנהל ההוצאה לפועל שלח לחייב בדואר התראה וחלפו 

מ ��בהתראה יצוי� כי רש� ההוצאה לפועל הורה על מאסרו וכי צו המאסר יבוצע במועד שלא יקד
אלא א� כ� ייפרע החוב או תינת� החלטה אחרת על ידי רש�, ימי� מיו� המצאת ההתראה14

של, ההוצאה לפועל  ימי�30וכי החייב רשאי לבקש השהייה של ביצוע צו המאסר לתקופה
ל בהתראה ייכלל מידע בדבר האפשרויות למינוי עור0 די� לפי; עצמו עור0 די�שתאפשר לו למנות

.הוראות חוק הסיוע המשפטי

לא, נת� רש� ההוצאה לפועל צו מאסר במעמד החייב,)ה(על א, האמור בסעי, קט�)ו(
�אלא א� כ� ייפרע החוב, ימי� מיו� מת� הצו14תישלח לחייב התראה והמאסר ייכנס לתוק, בתו

ואול� צו מאסר שנית� במעמד החייב בדיו�; או שתינת� החלטה אחרת בידי רש� ההוצאה לפועל
יברר, ראה רש� ההוצאה לפועל כי החייב אינו מיוצג; שאליו הובא בצו הבאה נית� לביצוע מיידי

הא� הוא מעוניי� בייצוג ויוודא כי קיבל הודעה בדבר האפשרויות למינוי עור0 די� לפי הוראות 
.ק הסיוע המשפטיחו

הילא)א(.71 �החיינת� צו הבאה או מאסר א .�די�קטי� או פסולבייה

אלא)ב( ב�יינת� צו הבאה או�ו מאסר א� היה החייב זוגו של הזוכה או אחד מצאצאיו
.74זולת א� פסק הדי� הוא למזונות כאמור בסעי,, הוריו

).חקנמ()ג(

� טר� נאסר לא יבוצע צו המאסרוא�ב שנאסר ישוחרר מ� המאסר חיי)א(.72��אתא � שיל
.החוב או את השיעור שבשלו ניתו הצו או א� ביקש הזוכה בכתב את שחרורו של החייב

 ההוצאה לפועל לפני תו� התקופה רש�ב ישוחרר מ� המאסר על פי צו של חיי)ב(
לאוא�הקבועה בצו המאסר  רש� ערובה כפי שקבעת�נא�� המאסרוצעיבוצ� טר� נאסר

של, ההוצאה לפועל או הראה טע� אחר שאי� להחזיקו, ההוצאה לפועלרש�להנחת דעתו
.במאסר

.על חייב שנית� נגדו צו הבאה, בשינויי� המחויבי�, יחולו)א(אות סעי, קט� הור)ג(

עו,ב שניתנו נגדו מספר צווי מאסרחיי)א(.א72 �30לה על שס0 כל תקופות המאסר על פיה
�וי יתרת תקופות המאסר על פי לריצולא ייאסר שוב, ימי�30ישוחרר מ� המאסר כעבור, ימי

�. ימי� מיו� שחרורו30אלא כעבור, הצווי� האמורי� או צווי� נוספי

יקבל מסמ0,)א( ימי מאסר כאמור בסעי, קט�30ב אשר שוחרר ממאסר לאחר חיי)ב(
הס, המאשר את שחרורו לפי, תקופת המאסר ומועד השחרור, ימוכי� למאסרו ולשחרורושיפרט את

)19'תיקו� מס(
�1999ט"תשנ

מ( )29'סתיקו�
�2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
�2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
�2008ט"תשס

ה למת�סייג באהצו
צ ו מאסראו

מס( )15' תיקו�
 �1994ד"תשנ

)15'תיקו� מס(
�1994ד"תשנ
המהבאר החייבשחרו

 וממאסר
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

שלות מצטברותתקופ
 אסרמ
מס( )15' תיקו�

�1994ד"תשנ

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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ש בהרש יקבעטופס �.יעצות ע� שר המשטרהתיהמשפטי

איחייב.73 תשלו� חוב או שיעור כל שהוא והשלי� את תקופת המאסר הקבועה� שנאסר בשל
.ת בשל אותו חוב או שיעורלא ייאסר שני, בצו המאסר

סמבל.א73  ההוצאה רש�לא תוגש נגד,]נוסח חדש[קודת הנזיקי�פל8עי,י לגרוע מהוראת
.לפועל תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו

 רש�רשאי, לילדו או להורו, זוגו� החוב הפסוק ממזונות המגיעי� מ� החייב לב�נבע)א(.74
על, לפי בקשת הזוכה, ההוצאה לפועל לתת א,, ימי�21צו מאסר נגד החייב לתקופה שלא תעלה

אלא א� כ� סבר כי מוצדק בנסיבות העניי�,68, בלי להיזקק לחקירת יכולת או לתצהיר לפי סעי
ו .1'לנקוט הליכי� אחרי� לש� גביית החוב או להטיל על החייב הגבלות אחרות לפי פרק

עד69,א7אות סעיפי�רהו)ב( ו69ג ).א( לא יחולו על חוב כאמור בסעי, קט��70יג

אלא,א יבוצע צו המאסרל,)א( ההוצאה לפועל צו מאסר לפי סעי, קט� רש� נת�)ג(
בהתראה יצוי� כי רש� ההוצאה; וחלפו שבעה ימי� מיו� המצאתה לאחר שנשלחה התראה לחייב

לפועל הורה על מאסר החייב וכי צו המאסר יבוצע במועד שלא יקד� משבעה ימי� מיו� המצאת 
 בהתראה;אלא א� כ� ייפרע החוב או תינת� החלטה אחרת על ידי רש� ההוצאה לפועל, ההתראה

.ייכלל מידע בדבר האפשרויות מינוי עור0 די� לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי

לא תישלח התראה לחייב א� נשלחה לו כבר התראה,)ג(על א, האמור בסעי, קט�)1ג(
.לפני ביצוע צו מאסר באותו תיק

שנחיי)ד( 24 ההוצאה לפועל בהקד� האפשרי ולא יאוחר מתו�רש�יובא בפני אסרב
מטעמי� מיוחדי� שיירשמו ולאחר שנת� לחייב, ההוצאה לפועל רשאירש�; שעות ממועד מאסרו

בתנאי� שייראו, לבטל את צו המאסר או לקצר את תקופת המאסר, הזדמנות לטעו� טענותיו בפניו
.יבות העני�סנבלוהולתת כל החלטה אחרת שתירא, לו

 איחוד תיקי�:3'זפרק

–ק זה בפר.א74

;יד74 שמונה לפי סעי,מי�"נהממו"

;ותמיטלטלי� וזכוי, רקעי�מק�" נכס"

בר לבית שהועועני�, עני� שאינו כספי, למעט תיק מזונות,ק הוצאה לפועלתי�" תיק"
.כל עוד לא הוכרע בו סופית)ג(א81המשפט לפי סעי, 

שתבק�להל�(ב רשאי לבקש איחוד� של כל התיקי� התלויי� ועומדי� נגדו חיי)א(.ב74
).איחוד

עו ייקבהפרטי� שייכללו בה והמסמכי� שיצורפו אליה, סח של בקשת האיחודהנו)ב(
.תקנותב

לא, שה בקשת איחודוגה)א(.ג74 לא ייפסקו ולא יושהו בשל כ0 ההליכי� נגד החייב כל עוד
). איחודצו�להל�(נית� צו לאיחוד תיקי� על פי הבקשה 

לא ייפסקו ולא יושהו בשל כ0 ההליכי� נגד, שה בקשת איחוד או נית� צו איחודהוג)ב(
.חייב אחר בתיק מהתיקי� התלויי� ועומדי� נגד החייב

לאחר שנת� הזדמנות לכל, ההוצאה לפועלרש�רשאי,)א(א, האמור בסעי, קט�על)ג(
צו על הפסקה או השהיה של כל הלי0בתרורשמו להוייש חדי�ומטעמי� מיו, צד לטעו� טענותיו

�ולהתנותו בתשלו� או במת� ערובה להנחת, שננקט נגד החייב לתקופה שלא תעלה על ששי� יו
בו, דעתו זהוכ� להורות .ככל שיראה לנכו�, לרבות מינוי ממונה, על נקיטה של כל הלי0 לפי חוק

דלאסור שנית בעאי�
תו חובאו

ותחסינ
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

 בשל חוב בעדמאסר
 מזונות

)15'מסתיקו�(
 �1994ד"תשנ

מס( )18' תיקו�
 �1996ו"נתש

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)15'תיקו� מס(
 �1994ד"שנת
) ראת שעההו(

 �2008ט"תשס
)18'תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)18'תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)12'תיקו� מס(
 �1991א"תשנ

מס( )15' תיקו�
 �1994ד"תשנ
ותהגדר

מס( )12' תיקו�
�1991א"תשנ

 איחודבקשת
מס( )12' תיקו�

�1991א"תשנ

 הליכי�המש*
 שננקטו

מס( )12' תיקו�
 �1991א"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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 ההוצאה לפועל בצו על עיכוב יציאתו של החייב מ� רש�יורה, שה בקשת איחודהוג)א(.ד74
זה(האר1 ). עיכוב יציאהצו�בסעי,

� אחד מאלה ההוצאה לפועל יבטל צו עיכוב יציאה בהתקיירש�)ב(:

;בות בתיקי� התלויי� ועומדי� נגד החייב סולקו במלוא�החו)1(

;חוד נדחתה האיתבקש)2(

;הזוכי� הסכימו לכ0כל)3(

.האיחוד בוטלצו)4(

על פי בקשה, ההוצאה לפועלרש�רשאי,)ב(או)א(א, האמור בסעיפי� קטני�על)ג(
או, הנתמכת בתצהיר מטעמי� מיוחדי�, לבטל צו לאחר שנית�שלא לתת צו עיכוב יציאה

דלרבות מת� ערובה להנ, שיירשמו ובתנאי� שיקבע רש;ותעחת  הוא לית� צו עיכוב יציאהאיוכ�
.לא קויימו, כול� או מקצת�, או א� התנאי� שקבע, מחדש א� השתנו הנסיבות

על, ביוזמתו או על פי בקשה, ההוצאה לפועלרש�רשאי, שה בקשת איחודהוג.ה74 לצוות
.עיקול נכסי החייב

–תידו� בקשת איחוד אלא א� כ� החייבלא.ו74

את)א(א7הנתמ0 במסמכי� כאמור בסעי,, לבקשתו תצהירציר)1(  המאמת
;הפרטי� הכלולי� בה

)2(�של, שיל� בלשכה שבה הגיש את בקשתו, הגשת הבקשהע � לפחות3%סכו
נגמיתרת החובות בתיקי� התלויי� ועומדי �;דו

עד, מדי חודש בחודשו,)2( מהיתרה האמורה בפסקה3%� סכו� נוס, של שיל)3(
ב מטעמי�,ה לפועל אחרת ההוצארש�א א� כ� קבעאל�חודיאה בקשתלהחלטה
.שיירשמו

זהלעני בתוספת הפרשי, ושכר עור0 די�, ההוצאות, האגרות, וב הפסוקהח�" חובות", י�
).2(הצמדה וריבית עד יו� התשלו� כאמור בפסקה 

מידע על נכסיו במש0 חמש השני� שקדמו להגשתהמלוא את יב יגלה בבקשתוהחי)א(.ז74
ופירוט מלא של כל חובותיו ביו� הגשת, הבקשה לרבות זכויות שבשל� הגיש תביעות משפטיות

נ, הבקשה .א, א� הוא אינו מכיר בה�, גדו תביעות משפטיותלרבות החובות שבשל� הוגשו

אישור,עתקופה שיקבו0תאהמציל, ההוצאה לפועל רשאי להורות לחייב בצורש�)ב(
,)א(כאמור בסעי, קט�, ובו יפורטו הנכסי� או החובות, מרשות ציבורית או מגו, כלכלי או מסחרי

� נכסי� או חובות כאמורהרשומי� אצל� על ש� החייב או אישור שלא רשומי� אצל.

הז, על רשאי לפו ההוצאהרש�)א(.ח74 דמנות לכל אד� הנוגע בדבר לטעו� לאחר שנת�
.להיעתר לבקשת האיחוד או לדחותה, טענותיו

 ההוצאה לפועל חקירת יכולת של רש�י שית� החלטתו בבקשת האיחוד יקיי� לפנ)ב(
ובלבד שכל אד� הנוגע בדבר יהיה רשאי, יחולו בשינויי� המחוייבי�67והוראות סעי,, החייב
חלחק שריקור .� עדות בקשר ליכולתו של החייב לפרוע את חובותיוכנגד כל אד� שנתה

של, ההוצאה לפועלרש�יינת� צו איחוד אלא א� כ� נוכחלא)א(.ט74 לאחר חקירת היכולת
�בלרב, החייב ובהתחשב בנכסיו העתידיי לפרוע את חובותיו כי החייב יוכל, שר השתכרותוכוות

עמי�מט�או,)א(ג69בכל התיקי� התלויי� ועומדי� נגדו תו0 פרקי הזמ� הקבועי� בסעי, 
 �.0 פרק זמ� ארו0 יותרתו�מיוחדי� שיירשמו או א� הסכימו לכ0 כל הזוכי

כי ההוצאה לפוערש� קבע)ב( את חובותיו תו0 פרק זמ� ארו0ב יוכל לפרועייחהל
יקבע, ולא הסכימו לכ0 כל הזוכי�,)א(כאמור בסעי, קט�,)א(ג69י� בסעי, מפרקי הזמ� הקבוע

�.ד69ורשאי הוא להטיל עליו הגבלות לפי סעי,, כי החייב הוא מוגבל באמצעי

בי� היתר; לדחות את בקשת האיחוד, ביוזמתו או על פי בקשה, ההוצאה לפועל רשאירש�.י74

מ�ב יציאהעיכו
 אר-ה
מס( )12' תיקו�

 �1991א"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

לעיקו
מס( )12' תיקו�

 �1991א"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

תשבבק� לדיו�תנאי
דוחיא
מס( )12' תיקו�

 �1991א"תשנ

 גילויחובת
מס( )12' תיקו�

 �1991א"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

ודהאיחה לעני�החלט
מס( )12' תיקו�

 �1991א"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

ו�הפרע יכולתמבח�
מס( )12' תיקו�

 �1991א"תשנ
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס
)15'תיקו� מס(

�1994ד"תשנ

ת בקשהדחיי
מס( )12' תיקו�

 �1991א"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)15'תיקו� מס(
 �1994ד"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)15'תיקו� מס(
 �1994ד"תשנ
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:היה לו יסוד להניח כי נתקיי� אחד מאלה א� רשאי הוא לדחותה

הירו או במהל0 חקירת בתצ,יב מסר בבקשתו או במסמכי� שצורפו אליההחי)1(
�;י�או העלי� פרט, היכולת פרטי� כוזבי

יב לא גילה או לא המציא את מלוא המידע על נכסיו או את הפירוט המלא החי)2(
;ז74של חובותיו כאמור בסעי, 

או, איחודה את בקשתיביחהששהגיר לאח)3( הוא קיבל על עצמו חיוב כספי
או שלא לצור0, הוציא הוצאה כספית שלא לצרכי� חיוניי� שלו או של משפחתו

;אמורי� להיפרע חובותיוייצור הכנסה שממנה 

והחייב לא הודיע,ח נגד החייב תיק נוס, לאחר שהגיש את בקשת האיחודנפת)4(
הלעופל וצאהההלרש�על כ0 בכתב  גשה הבקשה מיד לאחר שהדברושבלשכתו

.נודע לו

, רשאי הוא להתנותו במת� ערובה להנחת דעתו, ההוצאה לפועל צו איחודרש� נת�)א(.יא74
סד, ועל התנאי� לפרעו� חובות החייב, ולהורות בו על נקיטה של כל הלי0 לפי חוק זה רי לרבות

ל; שיעוריה� ומועדיה�,י�תשלומה אחר מת� הצו על פי בקשה ורשאי הוא לעשות כ� בכל עת
.וככל שיראה לנכו�

. יורה על איחוד כל התיקי� התלויי� ועומדי� נגד החייבהצו)ב(

להורות בצו האיחוד על הפסקה, ביוזמתו או על פי בקשה, ההוצאה לפועל רשאירש�)ג(
שנאו השהיה של כל הלי את,� שעליה� חל הצוינקט בתיק מ� התיק0 ורשאי הוא להתנות

.הפסקה או את ההשהיה בתשלו� או במת� ערובה להנחת דעתוה

יודיע החייב על כ0 בכתב,ח נגד החייב תיק נוס, לאחר שהגיש את בקשת האיחודנפת)א(.יב74
�ה ההוצאה לפועל שבלשכלרש לוהבהשגותו והתיק הנוס, יצור,, קשה מיד לאחר שהדבר נודע
.לבקשה

צו תיקח נגד החייבנפת)ב(  ההוצאה לפועל רש�יצר, אותו, איחוד נוס, לאחר שנית�
בו, לצו האיחוד בתנאי� שיקבע �, ורשאי הוא לשנות את הצו ואת ההוראות והתנאי� הכלולי

� ההוצאה לפועל יורה שהתיק רש�ואול�; ובלבד שנת� הזדמנות לכל הצדדי� לטעו� טענותיה
ילא� נוכח כי החייב, הנוס, לא יצור, לצו חרופללכוא יו בתיקי� שעליה� הוא חל בותוע את כל

.ט74ובתיק הנוס, תו0 פרקי הזמ� האמורי� בסעי, 

א� נוכח כי הדבר דרוש כדי למנוע סיכול הצו, ההוצאה לפועלרש�רשאי, צו איחוד�נית.יג74
א, או הפרעה לביצועו ההלשנות הכת �הכל כפי שיראה, ולי� בצו ולהוסי, עליה�לוראות והתנאי

זה; לנכו� לא, וכ� רשאי הוא להורות על נקיטה של כל הלי0 לפי חוק �לרבות מאסרו של החייב א
.תשלו� שהוטל עליו בצו האיחודשיל� במועד 

למנות אד�, ביוזמתו או על פי בקשה, אה לפועלצוהה רש�רשאי,� צו איחודנית)א(.יד74
; וכ� רשאי הוא לקבוע את שכרו, שיהיה ממונה על תיק האיחוד ולקבוע את סמכויותיו בהתא� לצו

.9לפי סעי, די� שכרו והוצאותיו של ממונה כדי� הוצאות

 רש�זולת א� קבע, נה רשאי לנקוט בכל ההליכי� שזוכה רשאי לנקוט בה�ממו)ב(
.תלפועל אחרהאצוהה

נה רשאי לדרוש מ� החייב או מצד שלישי כל סכו� כס, על חשבו� חובות החייב ממו)ג(
.אה לפועל ההוצרש�והוא יחלק בי� הזוכי� כל סכו� שהגיע לידיו או יפקידו במקו� שיורה עליו 

על, שיל� החייב במועד תשלו� שהוטל עליו בצו האיחודלא)ד(  לרש�כ0 יודיע הממונה
.צאה לפועלהוה

עת, בסיומ�, ההוצאה לפועל די� וחשבו� על פעולותיולרש�נה יגיש ממו)ה( ובכל
. ההוצאה לפועלרש�שידרוש 

לבטל צו איחוד או לשנות תנאי�, ביוזמתו או על פי בקשה, ההוצאה לפועל רשאירש�.טו74
: אלהי� מטעמהיתרבי�, הכלולי� בו

א יחודצו
מס( )12' תיקו�

 �1991א"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

נוס'תיק
מס( )12' תיקו�

 �1991א"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)15'תיקו� מס(
�1994ד"תשנ

הלי*ת מימושהבטח
 האיחוד

מס( )12' תיקו�
 �1991א"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

) הוראת שעה(
 �2008ט"תשס

י ממונהמינו
מס( )12' תיקו�

 �1991א"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

ל צוביטו
מס( )12' תיקו�

 �1991א"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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 ההוצאה לפועל יסוד להניח כי החייב עשה או מתכוו� לעשות מעשה לרש�יהה)1(
;כדי לסכל את ביצוע הצו

בשיעור ובמועד, לרבות לעני� תשלו� בסדר, יב לא מילא תנאי מתנאי הצוהחי)2(
;או שלא באמצעות הממונה, או פעל בדר0 אחרת שלא על פי תנאי הצו, שנקבעו

; לשת, פעולה ע� הממונהיב סירב ללא טע� סבירהחי)3(

)4(�וה ההוצאה לפועל נוכח כי נשתנו הנסיבורש אתת חייב לא יוכל עוד לפרוע
;ט74חובותיו תו0 פרקי הזמ� הקבועי� בסעי, 

כי החייב לא יוכל, ההוצאה לפועל נוכחורש�,ח נגד החייב תיק נוס,נפת)5(
ק הנוס, תו0 פרקי הזמ� לפרוע את כל חובותיו בתיקי� שעליה� חל צו האיחוד ובתי

;ט74הקבועי� בסעי,

י ההוצאה לפולרש� היה)6( מ�, בשינויי� המחוייבי�,י�ייח כי נתקהנלדוסעל אחד
.י74הטעמי� לדחיית בקשת איחוד לפי סעי, 

 ביצוע צווי הבאה וצווי מאסר:4'זפרק

יבצו)א(.טז74 ורשאית, בידי משטרת ישראלוצע המורה על הבאתו או על מאסרו של חייב
, השוטר המבצע ישא עמו את הצו או העתק צילומי ממנו; המשטרה לבצעו בכל מקו� ובכל עת

.והוא יציג אותו בפני החייב

מהבאה או צו מאסר יבוצע בידי המשטרצו)ב(  ימי��90ה בהקד� האפשרי ולא יאוחר
.מיו� שהועבר לה

מ,ב שלא אותרחיי)ג( או שלא נית� לבצע את הצו,� של ממש לאתרואמציא, שנעשו
תתחיל,)א(יז74או בשל הנסיבות האמורות בסעי,, נגדו בשל היותו מחו1 לגבולות המדינה

לב)ב(התקופה האמורה בסעי, קט�  .לפי העני�, צע את הצומהיו� שנית� לאתרו או

:הבאה או צו מאסר נגד חייב לא יבוצע כל עוד מתקיימת אחת מ� הנסיבות האלהצו)א(.יז74

�ו"התשמ,]נוסח משולב[לפי חוק שירות ביטחו� יב משרת שירות סדיר החי)1(
;�2008ח"התשס,� לפי חוק שירות המילואי� או משרת שירות מילואי1986

;אה או המאסר עלולי� להזיק לבריאותו של החייבההב)2(

אוכתו)3( ו ללא השגחה או טיפולרחייב יישאהלשרס המאצאה מ� ההבאה
�לו, הולמי ישע�או אד� חסר, שני�14קטי� שבאחריותו של החייב ושטר� מלאו

;התלוי בחייב

; פלילי או נמצא במעצריב מרצה מאסרהחי)4(

הל,הל שבשיב יש מוגבלות אחרתלחי)5( ע�, בצעמדעת השוטר בהתייעצות
.לא נית� לבצע את הצו, מפקדו הישיר

,)א(בוצע צו הבאה או צו מאסר מחמת אחת מ� הנסיבות האמורות בסעי, קט�לא)ב(
ה על; זוכהיירשמו במשטרה הפרטי� על אות� נסיבות ברישו� שיהיה פתוח לעיו� המשטרה תודיע

 לפועל ישלח ומנהל לשכת ההוצאה,עופס שייקבבט,וצהאת ההוצאה לפועל שנת�לרש�כ0 
.העתק ההודעה לזוכה

או, נית� לבצע צו הבאה או צו מאסרלא)ג( בשל היות החייב מחו1 לגבולות המדינה
.ל הצובט�שי� במש0 תקופה העולה על ששה חוד,)א(בשל הנסיבות האמורות בסעי, קט� 

ת על ביצועו של צו הבאה או צו הורול, לבקשת הזוכה, ההוצאה לפועל רשאירש�)ד(
אי, מאסר שלא בוצע כאמור .הביצוע�א� ראה כי לא נתקיימה נסיבה המצדיקה את

מצהרי ערב אותו יו� ועד, הבאה או צו מאסר לא יבוצע ביו� שבת או יו� מנוחהצו)ה(
זהשר המש; לשעת צאתו שר, פטי� יקבע מה ה� ימי המנוחה לעני� סעי, �.2תו הדתבהתייעצות ע

מס"פ תשס"יסמכויותיו הועברו לראש הממשלה2 .1642'עמ21.1.2004 מיו�5266'ד

)15'תיקו� מס(
�1994ד"תשנ
תמשטרע בידיביצו

 ישראל
מס( )15' תיקו�

�1994ד"תשנ

צוועלביצסייג
אוה מבאה  אסרצו
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ
מס( )29' תיקו�

�2008ט"תשס

)27'תיקו� מס(
 �2008ח"תשס
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כ0,ר המבצע צו הבאה או צו מאסר רשאישוט)א(.יח74 �להיכנס לכל בית או מקו� שיש, לש
ש בולו חשד סביר או, החייב נמצא ובלבד שזיהה את עצמו בפני מי שנחזה להיות מחזיק הבית

�א, המקו המוהודיע לו .שלשמה מתבקשת הכניסההרטת

לא איפשר; יק הבית או המקו� ירשה כניסה חופשית לשוטר על פי דרישתומחז)ב(
כ�, מחזיק הבית או המקו� את הכניסה מש בכוח כלפי רשאי השוטר להשת, למרות שנדרש לעשות

.אד� או כלפי רכוש כדי לאפשר את הכניסה

רשוט)ג( כדי, אד� או רכוש בכוח כלפישמתשהלשאיר המבצע צו הבאה או צו מאסר
.להתגבר על התנגדות או הפרעה לביצוע הצו

ולא יעלה על המידה המזערית הנדרשת, וש בכוח על פי סעי, זה יהיה סבירשימ)ד(
בו,0 ביצוע הצובנסיבות העני� לצור .כדי לסכ� חיי אד�, בכל מקרה, ובלבד שאי�

משוט)ה( לוא,רשאיאסרר המבצע צו הבאה או צו סוד סביר לחשוד כי ברשותי� היה
לחפש בבגדיו ובכליו של החייב, החייב חפ1 שבאמצעותו עלול החייב לפגוע בעצמו או בזולתו

של; ולתפוס כל חפ1 כאמור �אשר, כל חפ1 שנתפס כאמור על גבי טופסהשוטר יערו0 רישו
.ייחת� בידי השוטר והחייב

דה מיוחדת של משטרת ישראל תופקד על ביצוע צווי הבאה וצווי מאסר לפי חוק זה יחי.יט74
לש;)חידה המיוחדתהי�להל�( � כ0 לגייס ולהעסיק המפקח הכללי של המשטרה יהיה רשאי

ה ככל הנחו1 לביצוע תפקידי, מיוחד זה בלבדתכדי שישרתו שירו,דתמיוחשוטרי� ביחידה
.כא74והכל במימו� כספי הקר� המיוחדת לפי סעי,, היחידה המיוחדת

צודמי)א(.כ74 יהיו בסכו�) גרה המיוחדתהא�להל�( מאסר טיפול בעד ביצוע צו הבאה או
; חוק ומשפט של הכנסת,ת שר המשטרה ובאישור ועדת החוקהכמבהס, טי�המשפשיקבע שר 

ב  בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית מדד המחירי� לצרכ��1האגרה המיוחדת תעודכ�
.שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

,ת בעת הגשת הבקשה לצו הבאה או לצו מאסרכה ישל� את האגרה המיוחדהזו)ב(
היחולולעני� זה :ויי� אלהנ בשי9עי,סותארוו

)1(� ההוצאה לפועל לא יהיה רשאי להרשות מת� ערובה במקו� תשלו� האגרה רש
;המיוחדת

אי74שה בקשה לצו מאסר על ידי זוכה שהוא קרוב משפחה לפי סעי, הוג)2(  בשל
ה, תשלו� מזונות ;זוכה בתשלו� האגרה המיוחדתלא יחויב

ז פטואות כל די� בדברהור)3( של בת התשלו�חומהכור �לא יחולו אלא מטעמי
.חוסר יכולת הזוכה

. המדינה לעניי� תשלו� האגרה המיוחדת כדי� כל זוכה אחרדי�)ג(

שתעמוד לרשות משטרת ישראל לצור0, מי האגרה המיוחדת יועברו לקר� מיוחדתסכו.כא74
ש הימימו� הפעלתה בהעב; מיוחדתההחידל  בכל חודש לגבי החודש�15רת סכומי האגרה תיעשה

.שקד� לו

על, אחת לשנה, חוק ומשפט של הכנסת, המשטרה ימסור לועדת החוקהשר.כב74 די� וחשבו�
.ביצוע פרק זה

 הוראות שונות:'חפרק

זהכספי)א(.75 ייזקפו תחילה לחשבו�,� ששולמו על חשבו� החוב עקב הליכי� לפי חוק
ריבית, הוצאות: ולאחר מכ� לחשבו� החוב הפסוק לפי הסדר הבא,9האגרות וההוצאות לפי סעי, 

.כולל הפרשי הצמדה, וקר�

של הזוכה יועברו לידי הזוכה בהתקיי� לזכותו)א(כספי� שנזקפו כאמור בסעי, קט�)ב(
:לפי המוקד�, אחד מאלה

שר)1( הסכו� המצטבר שנזק, לזכות הזוכה עולה על הסכו� המזערי שקבע
;באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, המשפטי� בצו

 שוטריותוסמכ
 או הבאהבביצוע צו

מ  אסרצו
מס( )15' תיקו�

�1994ד"תשנ

ה מיוחדתיחיד
מס( )15' תיקו�

�1994ד"תשנ

 מיוחדתאגרה
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

מיוחדתקר�
מס( )15' תיקו�

�1994ד"תשנ

וחשבו�די�
מס( )15' תיקו�

�1994ד"תשנ

ת הכנסותזקיפ
ועהביצ

מס( )5' תיקו�
 ��1980"תש

מס( )6' תיקו�
 �1984ד"תשמ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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)2(�זה, בצו, חל, המועד שקבע שר המשפטי .לעניי�

ס)ג( עי, קט� זה יחולו תקנות בתי משפט והוצאה על העברת כספי� לידי הזוכה לפי
.כאילו היו פיקדו�, �1981א"התשמ,)החזרת פקדונות וקנסות(לפועל 

לא יחולו א� הזוכה או בא כוחו מסר פרטי חשבו� בנק שאליו)ב(הוראות סעי, קט�)ד(
.נית� להעביר את הכספי� בדר0 של העברה בנקאית

ב)א(.76 קשות לביצוע פסק די� אחד או פסקי די� אחדי� נגד חייב הגישו זוכי� אחדי� כמה
ייזקפו הכספי� שנתקבלו עקב הליכי� לפי חוק זה בתחילה לחשבו� החוב של הזוכה שנקט, אחד

� ייזקפו–נתקבלו כספי� כאמור עקב הלי0 שנקטו כמה זוכי�; הלי0 שבעקבותיו נתקבלו הכספי
גרות שהוציאו אות� זוכי� בנקיטת ההלי0 הכספי� שנתקבלו בתחילה לחשבו� ההוצאות והא

�ולאחר מכ� לחשבו�, בשיעור יחסי לגובה ההוצאות והאגרות כאמור, שבעקבותיו נתקבלו הכספי
זה; בשיעור יחסי לגובה חובותיה� הפסוקי�, החוב של זוכי� אלה , יראו עיקול של נכס, לעניי�

.כהלי0 אחד, מכירתו או מימושו בדר0 אחרת

א,)1א( בתיקי� שאוחדו בצו איחוד לא יעלה הסכו� שייזק,,)א( האמור בסעי, קט� על
�על סכו�, לחשבו� החוב של הזוכה או הזוכי� שנקטו את ההלי0 שבעקבותיו נתקבלו הכספי

 שהוצאו בהלי0 או על מחצית הסכו� שהתקבל כתוצאה מנקיטת9ההוצאות והאגרות לפי סעי, 
ל; לפי הגבוה, ההלי0 �ייזקפולחשבו� החוב של כל הזוכי� בתיק, אחר הזקיפה כאמורנותרו כספי

�לרבות לחשבו� החוב של הזוכה או הזוכי�, האיחוד בשיעור יחסי לגובה חובותיה� הפסוקי
.שנקטו את ההלי0 האמור

, לפי העניי�, העולי� על גובה החוב הפסוק של הזוכה או הזוכי�, נתקבלו כספי�)2א(
של,)א( קט� שנקטו הליכי� לפי סעי, רשאי רש� ההוצאה לפועל לזקו, את היתרה לחשבו� החוב
.בשיעור יחסי לגובה חובותיה� הפסוקי�, ככל שישנ�, זוכי� אחרי� של החייב

נבע חוב פסוק ממזונות המגיעי� מ� החייב,)1א(�ו)א(על א, האמור בסעיפי� קטני�)3א(
ש, לילדו או להורהו, לב� זוגו �התקבלו עקב הליכי� לפי חוק זה בתחילה לחשבו� ייזקפו הכספי

לאחר מכ� לחשבו�, שהוצאו בהלי0 שבעקבותיו נתקבלו הכספי�9ההוצאות והאגרות לפי סעי, 
ולאחריו לחשבו� החוב של הזוכה או הזוכי� שנקטו בהלי0 שבעקבותיו התקבלו, חוב המזונות

 � לפי הוראות סעי,–והיתרה, המחויבי�בשינויי�,)1א(�ו)א(הכספי� לפי הוראות סעיפי� קטני
).2א(קט�

זה)ב( .75יחולו הוראות סעי,, על כספי� שנזקפו לחשבו� של כל זוכה כאמור בסעי,

 בהוראות סעי, זה כדי לגרוע מזכות קדימה או מעדיפותו של זוכה או נושה על פי אי�)ג(
.כל די� אחר

75 לפועל לאחר התשלומי� האמורי� בסעיפי� מנהל לשכת ההוצאה, שנשאר בידי העוד.77
.ישול� לחייב,�76ו

לאחר שבירר את יכולתו של החייב לקיי� את פסק הדי�, נוכח רש� ההוצאה לפועל.א77
כי אי� תועלת בניהול הליכי הוצאה לפועל נגד החייב וסבר, בירור או הבאה, במעמד חקירת יכולת

ימסור לחייב ולזוכה מידע,ה להליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלתכי בנסיבות העניי� יהיה בפניי
הרש� רשאי להורות על השהיית הליכי הוצאה; בדבר האפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

שתאפשר פנייה לבית, לתקופה סבירה שיקבע, א� שוכנע כי הדבר מוצדק, כול� או חלק�, לפועל
.המשפט לש� פתיחת הליכי פשיטת רגל

ה.78 כ אי�,חייבמת בי� שחולק העזבו� ובי�, למנוע או להפסיק הליכי� נגד עזבונודי בכ0
 ההוצאה לפועל לנקוט בהליכי� לפי חוק זה כלפי נכסי העזבו� שבידי רש�ורשאי, שטר� חולק

�על, מנהלי העזבו� או היורשי .פי צוואה�לרבות הזוכי� במנה

, לפועלמנהל לשכת הוצאה ביצוע� של הליכי� וצווי� לפי חוק זה רשאי�לש)א(.79
ה כ0, צור0להיכנס לחצרי� של החייב וכ� רשאי הוא בשעת �להשתמש בכוח סביר ולקבל לש

.עזרה מתאימה מהמשטרה

אחראי לנזק או להפסד, המונע או מפריע שלא כדי� ביצוע הליכי� וצווי� כאמוראד�)ב(

יופסקי הליכי�ריבו
 די�

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

' שבידי מנהלהעוד
לשכת ההוצאה

 לפועל
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

החייבמות
מס( )29' תיקו�

�2008ט"תשס

י�וצווע הליכי�ביצו
מס( )8' תיקו�

 �1989ט"תשמ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

יידוע בדבר פנייה
 להליכי פשיטת רגל

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'קו� מסתי(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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גויא;כ0ידי שנגרמו על .עת מהוראות כל די� אחרר� הוראה זו

שט, לבצע צו להוצאת מעוקלי� מחצרי�אי�)ג( 16ר� מלאו לו א� במקו� נמצא קטי�
� רש�זולת א� קבע, ולא נמצא עמו הורהו או אד� בגיר אחר שנחזה להיות אחראי עליו, שני

.יבות לא נית� לבצע את הצו בדר0 אחרת לנסההוצאה לפועל כי בשי� לב

צושהופק באמצעות מערכ0סממ.א79 ,ת ממוכנת שבלשכה והכולל פרטי� בדבר תוכנ� של
בו, אזהרה או מסמ0 אחר, דרישה אול� לא יקובל מסמ0, ישמש ראיה לכאורה לנכונות האמור

.בהלי0 משפטי אלא א� כ� פקיד הלשכה אישר על גביו בחתימת ידו שהופק כאמור

נהרו)א(.80 שלפאה עצמו או לפועל או החלטה שלומנהל לשכת הוצאהגע על ידי פעולה
. ההוצאה לפועלרש�רשאי להגיש ערר לפני,א4 לפי סעי, מערכת ההוצאה לפועלשל עובד

,)א(לרבות החלטות בערר לפי סעי, קט�, ההוצאה לפועלרש�י� והחלטות של צוו)ב(
שופט בית משפט השלו� לפני בית משפט ההוצאה לפועל או רש�ברשות, ניתני� לערעור

�ס; השלו .יהא בזכות,�58ו19,25,48עיפי� אול� ערעור על החלטה לפי

לרבות, ערעור בעני� ביצוע פסק די� בעניני משפחה,)ב(א, הוראות סעי, קט�על)1ב(
 �לבזכו יידו��58ו19,25,48ערעור על החלטה לפי סעיפי בנפת ית המשפט לעניני משפחה בפניי

.שופט אחד

עהוג)ג( זהעור או בקשת רשות לערער לפירש ערר או , אי� בכ0 כדי לעכב הלי0, סעי,
� ההוצאה לפועל או בית המשפט שהוגש לפניו הערר או הערעור או בקשת רשות לערער רש�אול

ורשאי הוא להתנות את ההשהייה או את העיכוב במת� ערובה, רשאי להורות על השהייה או עיכוב
.תולהנחת דע

פסקי די� ומסמכי� שנקבע לגביה�, צווי�, וכ� החלטות, תאות רשומות על מקרקעי�משכנ.81
זה, בכל די� כי יש לבצע� כמו פסק די� של בית משפט בשינויי�, יחולו עליה� הוראות חוק

�רי� של יחיד או משכו� על זכויות מגול משת המשולעני� משכנתה על דירת מגורי�, המחוייבי
.1ב81 ג� בשינויי� המפורטי� בסעי,� דירת מגורי� כאמור לגבי

זה(שטר חוב ושיק כמשמעות� בפקודת השטרות, חליפי�שטר)א(.א81 ניתני�) שטר�בחוק
.לביצוע כמו פסק די� של בית משפט

כ0המב)ב( והוראות סעי,, קש ביצועו של שטר יגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה על
.יחולו עליה כאילו היתה בקשה לביצוע פסק די�)ב(7

נתשתה, יב רשאי להגיש התנגדות לביצוע הבקשההחי)ג( יתכמא ורטופ בתצהיר ובו
 ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר רש�ומשהוגשה ההתנגדות יעכב, העובדות ונימוקי ההתנגדות

נגדות כבקשת רשות להתגונ� לעני� הדיו� בבית המשפט רואי� את ההת; את העני� לבית המשפט
.בדיו� מקוצר לפי תקנות סדר הדי�

).בוטל()ד(

.)בוטל()ה(

).בוטל()ו(

(1א81 :ביעה שהיא אחת מאלהת)א.

שיש, עה על סכו� כס, קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשי�יתב)1(
;עליה ראיה בכתב

שלת)2( ביעה הבאה מכוח חיוב לשל� סכו� כס, קצוב שעילתו בהוראה מפורשת
,חיקוק

זה לבקנית� ובלבד,ש לבצעה בהוצאה לפועל כמו פסק די� של בית משפט בכפו, להוראות סעי,

)15'תיקו� מס(
 �1994ד"תשנ

ראיה– מיכו�מסמ*
 לכאורה

מס( )8' תיקו�
 �1989ט"תשמ

וערעורערר
מס( )9' תיקו�

 ��1990"תש
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)16'תיקו� מס(
 �1995ה"תשנ

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

 די�כפסקנושדיבחיו
מס( )23' תיקו�

 �2002ב"תשס

שלה לפועלהוצא
 טרותש
מס( )1' תיקו�

 �1968ט"תשכ
מס( )8' תיקו�

 �1989ט"תשמ
מס( )21' תיקו�

 �2001א"תשס
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס
)8'תיקו� מס(

 �1989ט"תשמ

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)21'תיקו� מס(
 �2001א"תשס
צוע תביעה עלבי

 סכו� קצוב
מס( )24' תיקו�
 �2002ג"סשת
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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והוא א, א� עלה הסכו�, שקלי� חדשי� ביו� הגשתה50,000שסכו� התביעה אינו עולה על
זה(י ריבית או הצמדהשלאחר מכ� מחמת הפר ). תביעה על סכו� קצוב�בסעי,

לה)ב( פי הוראות סעי, זה ישלח לנתבע התראה בדבר מבקש לבצע תביעה על סכו� קצוב
זה(כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל  ההתראה תישלח;) ההתראה�בסעי,

�.בדואר רשו

קל)ג( �וב ללשכת ההוצאה לפועל אלא בתו�צא תוגש בקשה לביצוע תביעה על סכו
כל, בצירו, כתב התביעההבקשה תוגש; שלושי� ימי� מיו� שהתובע שלח לנתבע את ההתראה

וכ� העתק, העתק מההתראה ואישור על משלוחה בדואר רשו� לנתבע, מסמ0 התומ0 בתביעה
לה, תשובת הנתבע להתראה זהב(א� השיב ). בקשה לביצוע תביעה�סעי,

לרבות התנגדות מהטע� שלא, בע רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצועתהנ)1()ד(
 �בתו0 שלושי� ימי� מיו�,)א(הקבועי� בסעי, קט� התקיימו בתביעה התנאי

להתנגדות יצור, תצהיר לאימות;)ה(המצאת האזהרה לפי הוראות סעי, קט� 
;סודה וכ� כל מסמ0 שתומ0 בהתנגדותהעובדות שבי

אתו ההוצאה לפועל את ביצוע הבקשהרש�יעכב,ותדנגהתוגשהה)2( יעביר
ל הדיו� בבית המשפט יראו את ההתנגדות לעני�; המשפטתיבהתביעה וההתנגדות

.כבקשת רשות להתגונ� בסדר די� מקוצר לפי תקנות סדר הדי�

בשינויי�, בדבר המצאת אזהרה יחולו על תביעה על סכו� קצוב7וראות סעי,ה)ה(
:המחויבי� ובשינויי� אלה

 המועד להגשת התנגדות לבקשה לביצוע התביעה�)א(7א, האמור בסעי,על)1(
;היה שלושי� ימי� מיו� המצאת האזהרהי

 לא יוחל בביצוע תביעה על סכו� קצוב אלא לאחר�)ה(7ל א, האמור בסעי,ע)2(
זה, המצאת האזהרה ולאחר שחלפה התקופה שנקבעה בה .לפי הוראות סעי,

)א( ההוצאה לפועל כי לא התקיימו בתביעה התנאי� הקבועי� בסעי, קט� רש�וכחנ)ו(
.ית המשפטיעבירה לב

–רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,ר המשפטי�ש)ז(

זהתלה)1( ;לרבות בדבר נוסח ההתראה ונוסח האזהרה, קי� תקנות לביצוע סעי,

להתקי� תקנות בדבר סמכות� המקומית של לשכות,6ל א, הוראות סעי,ע)2(
;ההוצאה לפועל לעני� תביעה לפי סעי, זה

).א(קט� בצו סכו� העולה על הסכו� הקבוע בסעי, קבועל)3(

או81הוגשה לבית המשפט שלא בדר0 של העברה לפי הוראות סעי,.2א81 , לפי העניי�,1א81א
זה(תובענה לתשלו� שטר או תביעה על סכו� קצוב שהיה נית� לבצעה לפי חוק,) תביעה–בסעי,

, לא יהיה התובע זכאי לכ0 שייפסק לזכותו שכר טרחת עור0 די� בבית המשפט בשל תביעתו, זה
שת התובע לסעד זמני התקבלה במעמד הצדדי� או התקבלה במעמד צד אחד ולא אלא א� כ� בק

�או שבית המשפט מצא כי התקיימו נסיבות מיוחדות אחרות בוטלה בדיו� במעמד הצדדי
.שיפורטו שהצדיקו להגיש את התביעה לבית המשפט

זה)א(.3א81 –בסעי,

–" מועד הפירעו�"

בר–לעניי� שטר)1( , יו� הצגת השטר לפירעו�–פירעו� ע� דרישה� א� היה השטר
–לפרעו בריבית מקו� שנאמר בשטר שיש; יו� חלותו של השטר–ובכל מקרה אחר

;לפקודת השטרות)ד(8לפי המועדי� האמורי� בסעי,

; מועד הגשתה לביצוע בהוצאה לפועל–לעניי� תביעה על סכו� קצוב)2(

).א(1א81 תביעה על סכו� קצוב כמשמעותה בסעי,–" תביעה על סכו� קצוב"

 סכו�–זה בסעי,(הסכו� הנקוב בשטר או סכו� התביעה בתביעה על סכו� קצוב)ב(
 בתוספת ריבית בשיעור–לפי בקשת זוכה,או, ייגבה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית,)התביעה

והכל החל במועד הפירעו� ועד למועד הגשת, לחוק פסיקת ריבית והצמדה)א(4שנקבע לפי סעי,
 �ז; לפי העניי�,)1)(ד(1א81או)ג(א81התנגדות הקבוע בסעיפי ה בקשת הזוכה לפי סעי, קט�

ראות לעני� שכרהו
טרחה בתביעה על

בסכו� קצו
ובתובענה לתשלו�

 שטר
מס( )24' תיקו�

 �2002ג"תשס
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

הפרשי הצמדה
וריבית בהוצאה
לפועל על שטר 
ועל תביעה על 

 סכו� קצוב
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס
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בו, לפי העניי�, תוגש יחד ע� הבקשה לביצוע השטר או התביעה והזוכה לא יהיה רשאי לחזור
.ממנה

ייווספו, ולא הוגשה התנגדות)ב(חל, המועד להגשת התנגדות כאמור בסעי, קט�)ג(
הפרשי הצמדה וריבית בצירו, ריבית, החל מאותו מועד ועד למועד התשלו� בפועל, לסכו� החוב

ל זה; לחוק פסיקת ריבית והצמדה)ב(5פי סעי, צמודה  סכו� התביעה–" החוב", בסעי, קט�
.לפי העניי�,)ב(בתוספת ריבית או הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעי, קט�

במקרי� המפורטי� בפסקאות שלהל� יחולו,)ג(�ו)ב(על א, הוראות סעיפי� קטני�)ד(
:הוראות אלה

, או התחייבות שמכוח� הוגשה התביעה על סכו� קצובאו בחוזה, הוסכ� בשטר)1(
הפרשי הצמדה וריבית או פיצוי אחר בשל פיגור, הפרשי הצמדה, על תשלו� ריבית

 �תיווס, לסכו� התביעה ריבית הסכמית ובלבד,) ריבית הסכמית–להל�(בתשלו
;שהריבית אינה מנוגדת לכל די�

ס)2( הפרשי, כו� קצוב תשלו� ריביתנקבעו בחיקוק שמכוחו הוגשה התביעה על
�או, וכל עוד נית� להעניק אותו סעד, הצמדה או סעד אחר כפיצוי על פיגור בתשלו

בי� מלאה ובי�, נקבעה בחיקוק כאמור הוראה בדבר שלילת תשלו� הפרשי הצמדה
 תיווס, לסכו� התביעה הריבית הקבועה באותו–חלקית מבחינת השיעור או התקופה 

.חיקוק

להקטי�, לפי בקשת החייב ומטעמי� מיוחדי� שיירשמו, אש ההוצאה לפועל רשאיר)ה(
 �).ג(�ו)ב(את תוספת הפרשי ההצמדה והריבית או תוספת הריבית האמורות בסעיפי� קטני

 לחוק פסיקת ריבית7יחולו הוראות סעי,)ג(�ו)ב(על ריבית לפי סעיפי� קטני�)ו(
.והצמדה

, בותיה� של הצדדי� על פי פקודת השטרותא כדי לגרוע מזכויותיה� וחו81 בסעי, אי�.ב81
.ואי� בו כדי למנוע אוחז שטר מלהגיש לבית המשפט תובענה לתשלו� השטר

או6ה לפי סעי, בקש)א(.1ב81  לביצוע משכנתה על דירת מגורי� המשמשת למגורי� של יחיד
זה(למימוש משכו� על זכויות לגבי דירת מגורי� כאמור לא תוגש ללשכת,) משכנתה�בסעי,

 �כמכ� חלפו שישה חודשי� מהמועההוצאה לפועל אלא א :פורט להל�ד

)1(��בהסכ� ההלוואה המובטח במשכנתה כי החוב ייפרע בתשלומי� נקבעא
והתשלו� האמור לא שול� עד תו�, ממועד התשלו� הראשו� שלא שול� בידי החייב

�לעני� זה תשלו� ששול� בתו0 ששת החודשי� האמורי�; ששת החודשי� האמורי
; החייבבידי� התשלו� הראשו� שלא שול� ייזק, על חשבו

)2(��בהסכ� ההלוואה המובטח במשכנתה כי החוב ייפרע בתשלומי� לא נקבעא
, מהמועד שבו היה על החייב לפרוע את החוב שלהבטחת פירעונו נרשמה המשכנתה

�.והחוב לא נפרע במלואו עד תו� ששת החודשי� האמורי

איחולו הורא)א( בסעי, קט� בקשה לביצוע משכנתה כאמורעל)ב( :להות

ויצוי� בה מלוא חוב ההלוואה, תוגש תחילה לביצוע החוב שבפיגורהשקבה)1(
;שלהבטחת פירעונה נרשמה המשכנתה

הוא יוזהר כי א� לא יפרע את החוב,7הרה שתישלח לחייב לפי סעי, באז)2(
חו,4שבפיגור כאמור בפסקה  ב ההלוואה מהתמורה יהיה הזוכה זכאי לפרוע את מלוא

;גורי�מהתמכירת דירבעד שתתקבל

 ימי� מיו� המצאת20ו0בת,ל ההוצאה לפועלרש�יב רשאי להודיע החי)3(
לצור0 פירעו�, על רצונו למכור בעצמו את דירת המגורי�,7האזהרה כאמור בסעי,

הרש�יורה, הודיע החייב כאמור; מלוא חוב ההלוואה ליכי ההוצאה לפועל על עיכוב
ובלבד שהחייב הבטיח, ימי� מיו� קבלת ההודעה90ביצוע המשכנתה לתקופה של 

חואת פירעו� מל  רש�לפי הוראות,ל בעד המכירהבמורה שתתקתמהב ההלוואהוא
 ההוצאה שרש�לא תימכר דירת מגורי� לפי פסקה זו אלא לאחר; ההוצאה לפועל

;לפועל אישר את המכירה

� ימי� מיו� מינוי כונס נכסי� לדירת המגורי� נית�90 עת עד תו� בכל)א()4(

יותוזכות דיני�שמיר
מס( )1' תיקו�

 �1968ט"תשכ

ה לפועלהוצאאופ�
של משכנתה או

 דירתי לגבמשכו�
 מגורי�

מס( )23' תיקו�
 �2002ב"תשס

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס
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ס, וע את החוב שבפיגורלפר)1( רשכ, אגרותשלב� שנוספו כומילרבות
�להל�(ריבית והצמדה עד ליו� התשלו� בפועל, הוצאות, טרחה

;)התוספות

ובלבד שהובטח להנחת, וע מחצית מהחוב שבפיגור ומהתוספותלפר)2(
אה לפועל כי בתו� שישה חודשי� מיו� התשלו� ההוצרש�דעתו של 

וכישולמו יתרת החוב שבפיגו, כאמור בפסקת משנה זו יכפ� התוספותר
�;התשלו� בפועל שה� ביו

 רש�יורה,)א(מו החוב שבפיגור והתוספות כאמור בפסקת משנה שול)ב(
.על עיכוב הליכי ביצוע המשכנתה, מיזמתו או לבקשת החייב, ההוצאה לפועל

כאי הזוכה לפרועז,)א)(4(נפרעו החוב שבפיגור והתוספות כאמור בפסקהלא)5(
.תתקבל בעד מכירת דירת המגורי�שהרואה מהתמוההלואת מלוא חוב 

של,)ב(�ו)א(א, הוראות סעיפי� קטני�על)ג( נית� יהיה להגיש בקשה לביצוע מיידי
הא, משכנתה על מלוא חוב ההלוואה �:להבכל אחד מהמקרי

)1(�:באחד מאלה, ההוצאה לפועל שוכנע על יסוד ראיות שהובאו לפניורש

עהחי)א( אתזיב ב או עומד לעזוב את האר1 לתקופה ממושכת בלי לפרוע
זה; חובו חזקה שהחייב עזב את האר1 לתקופה ממושכת א� יצא מהאר1, לעני�

�; ממנולתקופה העולה על שלושה חודשי� ולא פרע את התשלומי� המגיעי

;יב הונה או בכוונתו להונות את נושיוהחי)ב(

אלובעב)ג( ת של החייב ושל ב� משפחתו הגר עמופעלות משותבבות החייב
�;דירה אחרת היכולה לשמש למגורי

בהלי0,ה כונס נכסי� לדירת המגורי� או נית� צו כינוס של כלל נכסי החייבמונ)2(
;לפי כל די�, אחר

)3(�� ההלוואה המובטח במשכנתה כי החוב ייפרע בתשלומי� נקבע בהסכ�א
ה �עלרו בתוספתעפרנמי� שטר� תשלוסכו  מיתרת מלוא 10%יבית הפיגורי� עולה

.חוב ההלוואה

בהתייעצות ע� המועצה, שר המשפטי�,�59ו10א, הוראות סעיפי�על)1()ד(
יקבע, של הכנסתהארצית של לשכת עורכי הדי� ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט

 �זהלפי הוראות לעני� שכרו של עור0 די� בהליכי י� שכרו של כונס נכסי�ענול, סעי,
, את דרכי חישוב� ותשלומ�, שמונה לצור0 ביצוע משכנתה כמשמעותה בסעי, זה

�;לרבות שיעור השכר מהתמורה שתתקבל בעד מכירת דירת המגורי

ישול� לכונס הנכסי�)1(אות פסקה טרחה של כונס נכסי� שנקע לפי הורשכר)2(
כו, בלבד האלא א� כ� בי� ;י� יחסי עובד ומעבידמנכסי� לבי� הזוכה מתקיינס

 טרחה של עור0 די� וכ� שכר טרחה והוצאות של כונס נכסי� יהיו חלק מ� שכר)3(
.9ההוצאות האמורות בסעי,

�י, זה בסע)ה(

 במועד שנקבע לפירעונ� על פי הסכ� כל התשלומי� שלא שולמו�"ב שבפיגורהחו"
מלמעט חוב הנו, ההלוואה ;וקד�מ לפירעו�הואוהעמדת ההלבע

; מי שאינו תאגיד�"דיחי"

 סכו� ההלוואה שלהבטחת פירעונה נרשמה המשכנתה לרבות�"א חוב ההלוואהמלו"
הת, הוצאות, שכר טרחה, סכומי� שנוספו לחוב בשל אגרות �, שלו� בפועלוריבית והצמדה עד ליו

.א� נוספו סכומי� אלה

 לפועל או למי למנהל לשכת ההוצאה ההוצאה לפועל או לרש�שמסר מידע כוזבמי)א(.ג81
. מאסר שנתיי��דינו, שפועל מטעמ� לפי חוק זה

או חייב מוגבל,ט69או)א(ד69,א66סעיפי�ב שהפר הגבלה שהוטלה עליו לפי חיי)ב(
או ייסד, �1999ט"התשנ, באמצעי� אשר כיה� כנושא משרה בחברה כהגדרתו בחוק החברות

י�עונש
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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בניגוד להוראת, שלא על פי צו רש� ההוצאה לפועל, במישרי� או בעקיפי�, חברה או תאגיד אחר
. מאסר שנה�דינו,)ב(ד69סעי, 

.)בוטל()ג(

חשהגיע אליו לפי חוק זה מידמי)ד( מצבו, גובה הכנסתו ומקורותיה, נכסיו, ייבע לגבי
, אשר חלה לגביו חובת סודיות, חובותיו והוצאותיו, כניסותיו לישראל, יציאותיו מישראל, הכלכלי

על, ועשה בו שימוש או גילה אותו לאחר במידה העולה על הנדרש לביצוע הוראות חוק זה ושלא
או�דינו, פי צו של בית משפט �ז"תשל, לחוק העונשי�)4)(א(61 קנס כאמור בסעי, מאסר שנה

1977.

זהבחואי�.82 או,ל די� בדבר דרכי הגביה של מסי� ותשלומי חובה אחרי�כמע כדי לגרוק
.מהוראות פקודת בזיו� בית המשפט

זהה ערובניתנ.83 , ההוצאה לפועל נת� צו לממש אותה או לחלט אותהורש�ה לפי חוק
.תבוצע הערובה כאילו היתה פסק די�

ה.84 ל ההוצאה לפועמרש�רשאי החייב לבקש, פסק הדי� גיש הזוכה בקשה לביצועלא
 ההוצאה רש�ויהא פטור מאחריות א� פעל בתו� לב לפי הוראות, הוראות בדבר קיו� פסק הדי�

.לפועל

�טליב.85:

;1914 במאי11ק העותומני הזמני על ההוצאה לפועל מיו� החו)1(

;)רמאס(דת החוב פקו)2(

;1936, להתקנת הוראות נוספות לחוק הוצאה לפועלפקודה)3(

;1938, לפקודת הפרוצדורה האזרחית3, סעי)4(

;1940, לפקודת בתי המשפט19, סעי)5(

על�56 סימ)6( ;1947�1922, ישראל1אר לדבר המל0 במועצה

. לפקודת העברת קרקעות14, סעי)7(

חתחיל.86 �).1968 בספטמבר1(ח"באלול תשכ' תו של חוק זה היא ביו

זההלי87.0  רש�אול� רשאי, יחול עליו הדי� הקוד�, שהוחל בו לפני תחילתו של חוק
זהההוצאה לפועל להחיל עליו הוראות חו ולאחר שנת� הזדמנותת אחד הצדדי�אז א� ביקשק

.לצד השני להשמיע טענותיו

).בוטל(.א87

על, אחת לשנה, חוק ומשפט של הכנסת, המשפטי� ימסור לועדת החוקהשר.ב87 די� וחשבו�
הילותפע .אה לפועלצוה לשכות

המשפטי� ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקי� תקנות בכל עני� הנוגעשר)א(.88
–לרבות תקנות הקובעות, לביצועו

 דרכי חישוב ההוצאות פטור מתשלומ� או דחיית תשלומ� וכ�, ו� האגרותתשל)1(
ה �יה� ושיעורליכילש� נקיטת;

זהסדר)2( ;י די� לגבי כל דיו� לפי חוק

;5 לפועל לפי סעי, מנהל לשכת הוצאהי הטלת תפקידי� על ידי דרכ)3(

;י עבודתה של ועדת האישורי�סדר)א3(

;בות שיחולו על בעל תפקידהחו)ב3(

תאגר)ג3( ;וש או חידודפקיות בעד מת� אישור של בעל

וכ� מת� פקדונות וחילוט�, מכירת� או מימוש�,י עיקול של נכסי�דרכ)4(
;ורישומ� בספרי המקרקעי�

;י הוצאה לפועל של משכנתהדרכ)5(

התחיל

ות מעברהורא
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)21'תיקו� מס(
�2001א"תשס

ח שנתידיוו
מס( )15' תיקו�

�1994ד"תשנ

ע ותקנותביצו
מס( )3' תיקו�

 �1974ה"תשל
מס( )15' תיקו�

 �1994ד"תשנ
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

)10'תיקו� מס(
�1991א"תשנ

)10'תיקו� מס(
�1991א"תשנ

)10'תיקו� מס(
�1991א"תשנ

ת דיני�שמיר

ע ערובהביצו
מס( )29' תיקו�

 �2008ט"תשס

תע לפי בקשביצו
בהחיי

מס( )29' תיקו�
 �2008ט"תשס

לי�ביטו

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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הגשת התנגדות להוצאה לפועל ומועדי,י הבקשה להוצאה לפועל של שטרדרכ)א5(
עקהעברת העני� לבית המשפ, ההגשה ה,ב התנגדותט וסמכות�, הוצאה לפועלדרכי

;המקומית של לשכות ההוצאה לפועל לעני� ביצוע השטר

;י עיקול של נכסי החייב שבידי המדינהדרכ)6(

דוניה)7( ;חות על ידי כונס נכסי�"ול פנקסי� ומסירת

;זוכה אחר של רפותו של זוכה להליכי� שננקטו לפי בקשתוהצט)8(

;י� לאיחוד תיקי�נהל)א8(

;)חקהמנ()ב8(

או בשל יתרת חוב, ול הליכי� וגניזת תיקי� בשל העדר פעולה מצד הזוכהביט)9(
.מזערית

ז, בהתייעצות ע� שר המשטרה, רשאיפטי�המששר)ב( ,4'להתקי� תקנות לביצוע פרק
לרבות סדרי� להעברת מידע על החייב בי�, ובי� היתר בדבר הביצוע של צווי הבאה וצווי מאסר

ונהלי�, וכ� בדבר אופ� התשלו� של האגרה המיוחדת בידי המדינה, וצאה לפועללשכות הה
הרלהעברת סכומי האגרה המיוחדת לק הבנקתה; יוחדתמ� צוע של צווי הבאה וצווייות בדבר

.חוק ומשפט של הכנסת, מאסר יהיו באישור ועדת החוקה

של, באישור ועדת החוקה, המשפטי� רשאי בצושר)ג( לעדכ� מזמ�, הכנסתחוק ומשפט
המבהתא� לשינויי� במד,ג69לזמ� את הסכומי� הקבועי� בסעי,  לצד � שמפרסמת�כרחירי

.הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 תוספת ראשונה

))ג(6סעי,(

 פרטי� טעוני אימות

.ש� פרטי וש� משפחה.1

.מספר זיהוי.2

 תוספת שניה
)�))3א(ב7,)2א(ב7,)2)(א(א7סעיפי

א 'חלק

א ב'טור 'טור
� סוג המידע הגור

מספר חשבו� בנק, מעסיק, מידע על מקורות הכנסה וגובהה המוסד לביטוח לאומי.1
.ומצב תעסוקתי

ו פירוק זמניצ, צו פירוק, צו כינוס, מידע על הכרזת פשיטת רגל כונס הנכסי� הרשמי.2
�.וצו הקפאת הליכי

.מידע על יציאות מישראל ועל כניסות לישראל מרש� האוכלוסי�.3

.מידע על שעבודי� של חייב שהוא אגודה שיתופית רש� האגודות השיתופיות.4

על, על זכויות החייב בשותפות, מידע על מניות בבעלות החייב רש� החברות והשותפויות.5
על, ולגבי חייב שהוא חברה, ור בחברההיות החייב דירקט

.שעבודי� על נכסי החייב

.מידע על זכויות לגבי כלי שיט הרשומות על ש� החייב רש� כלי שיט.6

.מידע על זכויות לגבי כלי טיס הרשומות על ש� החייב רש� כלי טיס.7

.מידע על כלי רכב הרשומי� על ש� החייב רשות הרישוי.8

9.�ה"צמהממונה על רישו
במשרד התחבורה

)1'תיקו� מס(
�1968ט"תשכ

)11'תיקו� מס(
 �1991א"תשנ

)12'תיקו� מס(
�1991א"תשנ

)15'תיקו� מס(
 �1994ד"תשנ

)20'תיקו� מס(
 �2000ס"תש

)15'תיקו� מס(
�1994ד"תשנ

)15'תיקו� מס(
�1994ד"תשנ

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס
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� מידע על ציוד מכני הנדסי הרשו� על ש� החייב והבטיחות בדרכי

מידע על זכויות החייב לגבי מקרקעי� שבניהול מינהל מקרקעי מינהל מקרקעי ישראל.10
.ישראל

.יב הרשומות במרש� המקרקעי�מידע על זכויות החי מרש� המקרקעי�.11

לרבות באמצעות, תאגיד.12
אשר, נציגו או בא כוחו

מנהל רישו� של זכויות 
המיועדי� להירש� בפנקסי 

 �המקרקעי� על פי הסכ
או תאגיד, למכירת דירה

שהתחייב בחוזה ע� משרד 
הבינוי והשיכו� או ע� מינהל 

�, מקרקעי ישראל למכירת
השכרת� או ניהול� של

לטפל ברישו�, עי�מקרק
הזכויות כאמור בפנקסי 

.מידע על זכויות החייב לגבי מקרקעי� הרשומות אצל התאגיד המקרקעי�

.מידע על משכונות על נכסי החייב רש� המשכונות.13

ל בעל רישיו� כללי למת�.14  מועד מידע על ס0 הוצאות החייב במהל0 השנה שקדמה
�.למת� הצו ארציי��שירותי בזק פני

נייחי� או שירותי רדיו
טלפו� נייד לפי חוק 

,)בזק ושידורי�(התקשורת 
–להל�(�1982ב"התשמ

)חוק התקשורת

 מידע על ס0 הוצאות החייב בשל צריכת חשמל במהל0 השנה בעל רישיו� חלוקה ובעל.15
�הצ רישיו� הספקה כהגדרת .ושקדמה למועד מת�

, בחוק משק החשמל
 חוק–להל�(�1996ו"התשנ

)משק החשמל

מידע על ס0 הוצאות החייב במהל0 השנה שקדמה למועד מת� חברת כרטיסי אשראי.16
.הצו ועל הלוואות שהחייב קיבל מהחברה שטר� נפרעו

ערבויות בנקאיות, זכויות החייב אצל התאגיד הבנקאי תאגיד בנקאי.17
והלוואות שהחייב קיבל, שת החייבשניתנו לבק, שבתוק,

.מהתאגיד הבנקאי וטר� נפרעו

;זכויות החייב כלפי המבטח)1( מבטח כהגדרתו בחוק.18
� הלוואות שהחייב קיבל מהמבטח וטר� נפרעו וערבויות)2( הפיקוח על שירותי� פיננסיי

.שניתנו לבקשת החייב, שבתוק, �1981א"התשמ,)ביטוח(

;זכויות החייב בקופת גמל המנוהלת בידי החברה המנהלת)1( רתה בחוקחברה מנהלת כהגד.19
 הלוואות שהחייב קיבל מהחברה המנהלת או מכספי קופת)2( על שירותי� פיננסיי�הפיקוח

.הגמל שבניהולה וטר� נפרעו �2005ה"התשס,)קופות גמל(

שו הנהלת בתי המשפט.20 וי כספי פסקי די� בתובענות לסעד כספי או לסעד בעל
, ערבונות או פקדונות שניתנו בה�, ערבויות, שהחייב צד לה�

הליכי חדלות פירעו� המתנהלי� נגד החייב והחלטות
�זה; שהתקבלו בה של–" הלי0 חדלות פירעו�", לעניי�  הלי0

�"התש,]נוסח חדש[פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל�
ח[הלי0 של פירוק לפי פקודת החברות, 1980 ,]דשנוסח
או פקודת, �1980�"התש, חוק העמותות, �1983ג"התשמ

)30'תיקו� מס(
 �2009ט"תשס

)30'תיקו� מס(
 �2009ט"תשס
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הלי0 של כינוס נכסי� לפי פקודת, האגודות השיתופיות
 לחוק 350או הלי0 של פשרה או הסדר לפי סעי,, החברות
.�1999ט"התשנ, החברות

ב 'חלק

א ב'טור 'טור
� סוג המידע הגור

ו תאגיד בנקאי.1 שב של החייב במהל0 השנה פירוט תנועות בחשבו� בנק עובר
.שקדמה למועד מת� הצו

.פירוט הוצאות החייב במהל0 השנה שקדמה למועד מת� הצו חברת כרטיסי אשראי.2

 תוספת שלישית

))1א(ב7סעי,(

.מרש� האוכלוסי�.1

.רשות הרישוי.2

.רשויות מקומיות.3

.המוסד לביטוח לאומי.4

הס.5 .פקה כהגדרת� בחוק משק החשמלבעל רישיו� חלוקה ובעל רישיו�

.בעל רישיו� כללי לשידורי כבלי� ובעל רישיו� לשידורי לוויי� לפי חוק התקשורת.6

7.�.ארציי� נייחי��בעל רישיו� כללי למת� שירותי בזק פני

 תוספת רביעית
))1א(ב7סעי,(

 כתובת שאי� למסור מטעמי� של הגנת החייב

מו.1 �.כי�כתובת במעו� או במקלט לנשי� מוכות או לילדי

2.�.כתובת במקלט לקורבנות סחר בבני אד

 תוספת חמישית
)22סעי,(

 מיטלטלי� דרושי� שאינ� ניתני� לעיקול

זו; מחשב אישי ומדפסת.1 א0, �1995ה"התשנ, כהגדרתו בחוק המחשבי�–" מחשב"בפסקה
�.למעט מערכת מחשבי

.לפי בחירת החייב, מכשיר טלוויזיה או מכשיר רדיו.2

טל.3 .פו� ניידמכשיר טלפו� נייח או
.מכונת כביסה.4

שיעק אשכוללוי אור זלמ� שזרשני  שפירא'ב
 המשפטי�שר הממשלהראשא המדינהנשי

 הקש כא��חקיקה ועוד באתר נבו, הודעה למנויי
 על עריכה ושינויי
 במסמכי פסיקה

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס

)29'תיקו� מס(
 �2008ט"תשס


