
התשמ"ט1989* מס'8), (תיקון לפועל ההוצאה חוק

ו סעיף יבוא:תיקון בסופו העיקרי), החוק  (להלן התשכ"ז11967 לפועל, ההוצאה לחוק 1 בסעיף .1
."2 בסעיף כאמור שהוקמה לפועל הוצאה לשכת  לפועל" הוצאה "לשכת או ""לשכה"

7 סעיף יבוא:תיקון בסופו העיקרי, לחוק 7(א) בסעיף . 2

שנכלל צו של או פסיקתה של נוסח לרבות  צו" או פסיקתה "העתק זה, קטן "בסעיף
ממוכנת". מערכת באמצעות הופקה אשר באזהרה

א 10 סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 10 סעיף אחרי . 3

פיגורים במועד"ריבית או שנפסק במועד החייב ידי על שולם ולא שנפסק חוב (א) 10א.
הפרעון), מועד  זה בסעיף (להלן המאוחר לפי הדין, בפסק לתשלומו שנקבע
והצמדה, ריבית פסיקת בחוק כמשמעותם הצמדה הפרשי עליו יתווספו

בחוק כמשמעותה צמודה וריבית החוק)  זה בסעיף (להלן התשכ"א21961
בפועל. התשלום עד הפרעון ממועד 1070 של בשיעור

או לפועל ההוצאה ראש רשאים (א), קטן בסעיף האמור אף על (ב)
שיעור לקבוע שיירשמו, מיוחדים ומטעמים החייב בקשת לפי שיפוטית, רשות
שלא ובלבד בפועל, התשלום עד הפרעון שממועד לתקופה , מ10% יותר נמוך

הפרעון. למועד שעד לתקופה הדין בפסק שנקבע מהשיעור יפחת

לחוק. 7 סעיף הוראות יחולו זה סעיף לפי ריבית על (ג)

או (2) 6(ב) בסעיף האמורות בנסיבות יחולו לא זה סעיף הוראות (ד)
לחוק. (3)

לחוק. 1 בסעיף כמשמעותה  שיפוטית" "רשות זה, בסעיף (ה)

69א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 69 סעיף אחרי .4

המתנהלים"כללים הליכים לענין לקבוע, רשאי שלום משפט בית של נשיא 69א.
או במלואם פסוקים חובות תשלום בדבר כללים שיפוטו, שבאיזור כלשכות
מנהל בהסכמת ייקבעו כאמור כללים שיקבע; ובתנאים במועדים בשיעורים,

69(ב), סעיף לפי בקשה לגביו שהוגשה חוב כל תשלום על ויחולו בתיהמשפט

בקשת פי על פלוני, חוב לענין אחרת, לפועל ההוצאה ראש ציווה כן אם אלא
". החייב או הזוכה

70 סעיף (ב)תיקון 69(א), סעיף "לפי יבוא (ג)" או (ב) 69(א), סעיף "לפי במקום העיקרי, לחוק 70 בסעיף . 5

69א". סעיף לפי או (ג), או

79 סעיף החייבתיקון של לחצרים "להיכנס יבוא לפועל" מוציא "רשאי אחרי העיקרי, לחוק 79(א) בסעיף .6

הוא". רשאי וכן

כ' מיום ,1892 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת !(1989 באפריל 12) התשמ"ט בניסן ז' ביום בכנסת נתקבל *
,238 עמ' ,(1988 ביולי 5) התשמ"ח בתמוז

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

.14 עמ' התשמ"ז, :192 עמ' התשכ"א, ס"ח 1



יבוא: העיקרי לחוק 79 סעיף אחרי . 79א7 סעיף הוספת

 מיכון "מסמך
לכאורה ראיה

בדבר פרטים והכולל שבלשכה ממוכנת מערכת באמצעות שהופק מסמך 79א.
לנכונות לכאורה ראיה ישמש אחר, מסמך או אזהרה דרישה, צו, של תוכנם
אישר הלשכה פקיד כן אם אלא משפטי בהליך מסמך יקובל לא אולם בו, האמור

". כאמור שהופק ידו בחתימת גביו על

 העיקרי לחוק 81א בסעיף . 8

יבוא: ו(ב) (א) קטנים סעיפים במקום (1)

 זה (בחוק השטרות בפקודת כמשמעותם ושיק חוב שטר חליפין, שטר "(א)

ייגבה בשטר הנקוב הסכום משפט; בית של דין פסק כמו לביצוע ניתנים שטר)
ריבית בתוספת  הזוכה של בקשתו לפי  או וריבית הצמדה הפרשי בתוספת

התשכ"א1961 והצמדה, ריבית פסיקת לחוק 4(א) בסעיף שנקבע בשיעור

בו נקבע לא ואם השטר, של פרעונו במועד החל הכל החוק),  זה בסעיף (להלן
זה קטן סעיף לפי הזוכה של בקשתו לפרעון: השטר הצגת ביום החל  מועד
ממנה. בו לחזור רשאי יהיה לא והזוכה השטר, לביצוע הבקשה עם יחד תוגש

כך, על בקשה לפועל ההוצאה ללשכת יגיש שטר של ביצועו המבקש (ב)

:". דין פסק לביצוע בקשה היתה כאילו עליה יחולו 7(ב) סעיף והוראות

יבוא: (ד) קטן סעיף במקום (2)

מיוחדים ומטעמים החייב, בקשת לפי רשאי, לפועל ההוצאה ראש "(ד)
הריבית תוספת את או והריבית ההצמדה הפרשי תוספת את להקטין שיירשמו,

(א). קטן בסעיף האמורות

לחוק. 7 סעיף הוראות יחולו זה סעיף לפי ריבית על (ה)

 זה בסעיף (ו)

בצירוף בחוק, כמשמעותם הצמדה הפרשי  וריבית" הצמדה "הפרשי
שנוספו לאחר בשטר הנקוב הסכום על לשנה 10% בשיעור צמודה ריבית

כאמור; הצמדה הפרשי עליו

". בחוק כמשמעותה  צמודה" "ריבית

81א סעיף תיקון

בדבר תקנות להתקין רשאי הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור המשפטים, שר . 9

חובות של תיקים למעט  זה חוק של תחילתו ביום בלשכה ועומדים התלויים תיקים סגירת
כסכום השר שקבע לסכום מגיעה אינה בהם החוב יתרת או שהחוב כך בשל  ממזונות הנובעים

סוגים על יחולו האמורות התקנות כי לקבוע השר ורשאי הליכים: נקיטת המשך המצדיק המזערי

לתשלום העומד החוב יתרת או החוב סכום  מזערי" "סכום זה, בסעיף שיקבע. כפי תיקים, של
זה. חוק של תחילתו ביום

 תיקים סגירת
שעה הוראת

או שנפסק והסכום זה, חוק של תחילתו לפני לביצוע שטר הוגש או סכום נפסק (א) . 10

החוב יתרת על יתווספו זה, חוק של תחילתו מיום חדשים שלושה תום עד שולם לא בשטר הנקוב

יום עד החוק של תחילתו מיום לשנה 10% של בשיעור צמודה וריבית הצמדה הפרשי שולמה שלא
בפועל. התשלום

לענין יותר נמוך ריבית שיעור דין בפסק נקבע אם אף יחול (א) קטן בסעיף האמור (ב)
ומטעמים החייב בקשת לפי לפועל, ההוצאה ראש רשאי אולם הפרעון; במועד שולם שלא סכום

שנקבע מהשיעור יפחת שלא ובלבד לשנה, מ10% נמוך ריבית שיעור לקבוע שיירשמו, מיוחדים
א. 10 בסעיף כמשמעותו  פרעון" "מועד זה, בסעיף הפרעון. מועד שעד לתקופה הדין בפסק

מעבר הוראות



87א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 87 סעיף אחרי . 11

בדבר "תקנות
שיעורים שינוי

החוקה ועדת ובאישור האוצר שר עם בהתייעצות המשפטים, שר (א) 87א.
בסעיפים הקבועים הריבית שיעורי את לשנות רשאי הכנסת, של משפט חוק

ו81א(א). 10א(א)

חדש, שיעור כל יחול (א), קטן בסעיף כאמור הריבית שיעורי שונו (ב)
". שולם שטרם הסכום על השינוי, מיום

חוק תיקון
ריבית פסיקת

והצמדה

 התשכ"א1961 והצמדה, ריבית פסיקת בחוק . 12

 1 כסעיף (1)

וריבית" הצמדה ""הפרשי יבוא וריבית" הצמדה "הפרשי הגדרת במקום (א)
הסכום על לשנה 8% של בשיעור צמודה ריבית בצירוף הצמדה הפרשי 

2",י בסעיף כאמור בו, שמדובר

לאחר בו שמדובר הסכום על ריבית  צמודה" "ריבית יבוא: בסופו (ב)
?". הצמדה הפרשי עליו שנוספו

תימחק;  "אולם" במלה המתחילה הסיפה 3א(א<, בסעיף (2)

יבוא: התשלום" "עד או התשלום" יום "עד נאמר בו מקום בכל 5(א), בסעיף (3)

ניתן שבו המועד  הפרעון" "מועד זה, "בסעיף יבוא: ובסופו הפרעון"; מועד "עד
". המאוחר .לפי החוב, של לתשלומו הדין בפסק שנקבע המועד או הדין פסק

יבוא: 7 סעיף במקום (4)

דריבית ."'ריבית לשנה אחת לקרן תצורף זה, חוק לפי שנפסקה ריבית .7

חוק תיקון
(שינוי הריבית

שיעורים)

(6) פסקה במקום הראשונה, בתוספת התשל"ג31972, שיעורים), (שינוי הריבית בחוק . 13
יבוא:

והצמדה, ריבית פסיקת לחוק 4 וסעיף 1 בסעיף וריבית הצמדה הפרשי הגדרת (6)"
". התשכ"א1961

הרצוג חיים

המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

מרידוד דן
המשפטים שר


