
התשס"ג2002* ,(24 מס' (תיקון לפועל ההוצאה חוק

סעיפים הוספת
81א1 ו81א2

1. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ''ז1 1967 (להלן  החוק העיקרי), אחרי סעיף 81א
יבוא:

תביעה "ביצוע
קצוב סכום על

מאלה: אחת שהיא תביעה (א) 81או.

או חוזה מכוח הבאה קצוב כסף סכום על תביעה (ו)
בכתב; ראיה עליה שיש מפורשים, התחייבות

שעילתו קצוב כסף סכום לשלם חיוב מכוח הבאה תביעה (2)

חיקוק, של מפורשת בהוראה
בכפוף משפט בית של דין פסק כמו לפועל בהוצאה לבצעה לבקש ניתן
שקלים 50,000 על עולה אינו התביעה שסכום ובלבד זה, סעיף להוראות
הפרשי מחמת מכן לאחר הסכום עלה אם אף והוא הגשתה, ביום חדשים

קצוב). סכום על תביעה  זה (בסעיף הצמדה או ריבית
זה סעיף הוראות לפי קצוב סכום על תביעה לבצע המבקש (ב)
בהוצאה לביצוע התביעה את להגיש כוונתו בדבר התראה לנתבע ישלח

רשום. בדואר תישלח ההתראה ההתראה);  זה (בסעיף לפועל
ללשכת קצוב סכום על תביעה לביצוע בקשה תוגש לא (ג)
את לנתבע שלח שהתובע מיום ימים שלושים בתום אלא לפועל ההוצאה
בתביעה, התומך מסמך כל התביעה, כתב בצירוף תוגש הבקשה ההתראה;
העתק וכן לנתבע, רשום בדואר משלוחה על ואישור מההתראה העתק
לביצוע בקשה  זה (בסעיף לה השיב אם להתראה, הנתבע תשובת

תביעה).

בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2002 באוקטובר 30) התשס"ג בחשון כ"ד ביום בכנסת נתקבל .

.714 עמ' ,(2002 ביולי (ו התשס"ב בתמוז כ"א מיום ,3147 חוק
1 ס"ח התשכ"ז, עמ' 116: התשס"ב, עמ' 215.



לרבות הביצוע, לבקשת התנגדות להגיש רשאי הנתבע (1) (ד)
הקבועים התנאים בתביעה התקיימו שלא מהטעם התנגדות
לפי האזהרה המצאת מיום ימים שלושים בתוך (א), קטן בסעיף
לאימות תצהיר יצורף להתנגדות (ה); קטן סעיף הוראות

בהתנגדות. שתומך מסמך כל וכן שביסודה העובדות
ביצוע את לפועל ההוצאה ראש יעכב התנגדות, הוגשה (2)

לענין המשפט, לבית וההתנגדות התביעה את ויעביר הבקשה
להתגונן רשות כבקשת ההתנגדות את יראו המשפט בבית הדיון

הדין. סדר תקנות לפי מקוצר דין בסדר
על תביעה על יחולו אזהרה המצאת ברבר 7 סעיף הוראות (ה)

אלה: ובשינויים המחויבים בשינויים קצוב, סכום
התנגדות להגשת המועד  7(א) בסעיף האמור אף על (ו)
המצאת מיום ימים שלושים יהיה התביעה לביצוע לבקשה

האזהרה;
על תביעה בביצוע יוחל לא  7(ה) בסעיף האמור אף על (2)
שחלפה ולאחר האזהרה המצאת לאחר אלא קיצוב סכום

זה. סעיף הוראות לפי בה, שנקבעה התקופה
התנאים בתביעה התקיימו לא כי לפועל ההוצאה ראש נוכח (ו)

המשפט. לבית יעבירה (א) קטן בסעיף הקבועים
הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור המשפטים, שר (ז)

 רשאי

נוסח בדבר לרבות זה, סעיף לביצוע תקנות להתקין (ו)
האזהרה; ונוסח ההתראה

סמכותן בדבר תקנות להתקין ,6 סעיף הוראות אף על (2)

סעיף לפי תביעה לענין לפועל ההוצאה לשכות של המקומית
זה:

בסעיף הקבוע הסכום על העולה סכום בצו לקבוע (3)

(א). קטן
לענין הוראות

טרחה שבר
על בתביעה
קצוב סכום

סעיף הוראות לפי העברה של בדרך שלא המשפט לבית הוגשה 81א2.
התובע יהיה לא סעיף, באותו כמשמעותה קצוב סכום על תביעה 81או,
בשל המשפט בבית דין עורך טרחת שכר לזכותו שייפסק לכך זכאי
הצדדים במעמר התקבלה זמני לסעד התובע בקשת כן אם אלא תביעתו,

הצדדים." במעמר בדיון בוטלה ולא אחר צד במעמד התקבלה או
ועדת באישור בצו, רשאי המשפטים שר פרסומו; מיום שנה בתום זה חוק של תחילתו .2

זה. חוק של לתחילתו יותר מוקדם מועד לקבוע הכנסת, של ומשפט חוק החוקה
תחילה

5. תקנות ראשונות לפי סעיף 81א 1(ז)(1) ו(2) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף ו לחוק זה
מועד לפני ימים 60 המאוחר לכל הכנסת של ומשפט חוק החוקה ועדת לאישור יובאו

זה. חוק של תחילתו

התקנת חובת
תקנות

שרון אריאל
הממשלה ראש

שטרית מאיר

המשפטים שר

קצב משה
המרינה נשיא

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב

ספר חוקים 1869, ב' בכסלו התשס"ג, 7.11.2002




