
* התשמ"ו1985 ,(7 מס' (תיקון לפועל ההוצאה חוק

9 סעיף תיקון
העיקרי), החוק  (להלן התשכ"ז11967 לסועל, ההוצאה לחוק (ג) 9 בסעיף .1
ריבית פסיקת בחוק כמשמעותם וריבית הצמדה הפרשי בתוספת ייגבו "והם : יבוא בסופו
עד הוצאתם מיום החל וריבית) הצמדה הפרשי  (להלן התשכ"א21961 והצמדה,

התשלום". יום

10 סעיף (א)תיקון קטנים סעיפים ובמקום (ד) יסומן (ג) קטן סעיף העיקרי, לחוק 10 בסעיף .2

: יבוא ו(ב)

דין עורך לשכר זכאי לפועל הוצאה בתיק דין עורך ידי על המיוצג זוכה "(א)
התשכ"א הדין, עורכי לשכת לחוק 81 סעיף לפי שנקבע המינימלי בתעריף כאמור
; לו שהוגשה בקשה פי על אחר, שכר לפועל ההוצאה ראש קבע אם זולת י, 1961
ו' פרק לפי בעין לביצוע למזונות, דין פסקי של לפועל הוצאה בתיקי ואולם
ההוצאה ראש שקבע כפי הדין עורך שכר יהיה כספיים, שאינם אחרים ולחיובים

לפועל.

כאמור הדין עורך טרחת שכר את קובע לפועל ההוצאה ראש בהם במקרים (ב)
או שבבירור בתיק הטיפול בשל כולל שכר לקבוע הוא רשאי (א), קטן בסעיף
הדין. עורך שביצע מיוחדות פעולות בשל שכר לקבוע גם הוא ורשאי בפניו, שבדיון

הוצאות כדין לפועל, הוצאה לענין דינו, זה בסעיף כאמור הדין עורך שכר (ג)
המשפטים שר שיקבע מהמועדים החל וריבית הצמדה הפרשי לו ויווספו ,9 סעיף לפי

התשלום." יום עד הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור בתקנות,

והוראת תחולה
ביוםמעבר ועומדים התלויים בענינים והוצאות טרחה שכר על גם יחול זה חוק (א) .3

לגביהם נפסקו לא תחילתו לפני אם לפועל, המוציא או לפועל ההוצאה ראש לפני תחילתו
וריבית. הצמדה הפרשי

על גם יחולו זה, חוק לפי כנוסחם העיקרי, לחוק (ג) ו10 (ג) 9 סעיפים (ב)
עד שולמו ולא זה חוק של תחילתו לפני שנוצרו והוצאות טרחה שכר של חוב יתרות
הפרשי לגביהם נפסקו לא תחילתו לפני אם ,(1985 בדצמבר 31) התשמ"ו בטבת י'יט

וריבית. הצמדה

הרצוג חיים
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

נסים משה
המשפטים שר

, 1744 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1985 בדצמבר 9) התשכ"ו בכסלו כ"ו ביום בכנסת נתקבל *
.252 עמ' התשמ"ה,

התשל"ט, ; 160 עמ' התשל"ח, ; 12 עמ' התשל"ה, ; 186 עמ' התשל"א, ;16 עמ' התשכ"ט, ; 116 עמ' התשכ"ז, ס"ח 1
52. עמ' התשמ"ד, ; 132 עמ' התש"ם, ;29 עמ'

.52 עמ' התשמ"ד, ;28 עמ' התשל"ט, ;240 עמ' התשל"ו, ; 192 עמ' התשכ"א, ס"ח 2
187. עמ' התשכ"א, ס"ח 3


