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חוקההוצאהלפועל)תיקוןמס'34(,התשע"א-2011*


20א, במקום 1 תיקון סעיף 20א בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 
2011(" יבוא "ועד יום כ"ט באלול התשע"ב )1 באוגוסט   "ועד יום א' באב התשע"א 

)16 בספטמבר 2012("  

אחרי סעיף 66א לחוק העיקרי יבוא: 2 הוספת סעיף 66א1

 "סייג להגבלה על 
כרטיס חיוב

הגבלה לפי סעיף 66)א()4( או לפי סעיף  69ד)א()3(, לא 66א1  )א( 
תחול על כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-

1986 2, שהערך הכספי שנטען בו הוא רק של גמלה או תשלום 
אחר מהמפורטים להלן, שלפי כל דין אינם ניתנים לעיקול כלל 
או שאינם ניתנים לעיקול למעט לשם תשלום חוב מזונות, או 

שקיימת לפי דין מניעה או הגבלה על עיקולם: 

)1(  גמלת כסף או תשלום אחר המשולמים על ידי 
המוסד לביטוח לאומי; 

גמלת כסף או תשלום אחר המשולמים על ידי   )2(
מוסד אחר ממוסדות המדינה, שקבע שר המשפטים 

באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת 

חלה על גמלה או על תשלום אחר כאמור בסעיף קטן )א(  )ב( 
מניעה לגבי עיקול לפרק זמן מסוים לפי כל דין, יחולו ההוראות 
לעניין המניעה גם על תשלום של הגמלה או התשלום האחר 

באמצעות כרטיס חיוב כאמור, בשינויים המחויבים " 

תחילתו של סעיף 20א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום ב' באב התשע"א 3 תחילה
)2 באוגוסט 2011( 
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חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2011 באוגוסט   3( התשע"א  באב  ג'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 596, מיום כ' בסיוון התשע"א )22 ביוני 2011(, עמ' 1242 
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