
התש"ן1990* ,(9 מס' (תיקון לפועל ההוצאה חוק

4א סעיף יבוא:הוספת העיקרי), החוק  1(להלן התשכ"ז1967 לפועל, ההוצאה לחוק 4 סעיף אחרי .1
סמכויות "הענקת

לפועל למוציא
זה, חוק לפי זוכה של בקשות כי בצו לקבוע רשאי המשפטים שר (א) 4א.
לפועל, מוציא רשאי יהיה מוגשות, הן שלפיהם הסעיפים בציון בצו, שיפורטו

שתיקבע כתקופה בהן ולהחליט לדון בהעדרו, מקומו את שממלא מי או סגנו
ו70. 58 ,48 ,25 , 19 סעיפים לפי בקשות ייכללו לא כאמור בצו בצו;

של ומשפט חוק החוקה ועדת של אישורה טעון (א) קטן סעיף לפי צו (ב)
". הכנסת

5 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 5 סעיף במקום . 2

תפקידים אחר"הטלת אדם על או המשפט בית של פקיד על להטיל רשאי לפועל מוציא (א) . 5

שיטיל שהליכים ובלבד סמכותו, שבתחום הליכים של ביצועם לכך, שהסכים
בתי שמנהל לפועל מוציא בלבד: ומכירתם נכסים לעיקול יהיו אחר אדם על

הליכים לענין גם כאמור תפקיד להטיל רשאי במיוחד לכך הסמיכו המשפט
את להתנות רשאי לפועל המוציא אחר; לפועל מוציא של סמכותו שבתחום

לנכון. שימצא בתנאים וביצועו התפקיד הטלת

כאמור הליכים בביצוע המשפט בית פקיד שאינו אדם יעסוק לא (ב)

המשפטים. שר ידי על לכך הורשה כן אם אלא (א), קטן בסעיף

בעל  (להלן (א) קטן בסעיף כאמור תפקיד עליו שקיבל מי (ג)

ואין אישית לבצעו עליו לפועל, מוציא כדין תפקיד, אותו לענין דינו, התפקיד),
מבעל למנוע כדי באמור אין אחר; אדם על ביצועו את להטיל רשאי הוא
נוכח שיהיה ובלבד התפקיד, לביצוע מתאימים כאנשים להסתייע התפקיד

הביצוע. בעת במקום

נושאי הם מי לפועל למוציא התאגיד יודיע תאגיד, התפקיד בעל היה (ד)

תפקיד כבעל מהם אחד כל ויראו התפקיד, לביצוע אחראים שיהיו המשרות
(ג). קטן סעיף לענין

הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור רשאי, המשפטים שר (ה)
למי כשירות תנאי קביעת לרבות זה, סעיף של לביצועו תקנות להתקין

". תפקידו בביצוע עליו החלות החובות וכן תפקיד כבעל שישמש

19 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 19 סעיף במקום . 3

פרעתי אחריו,"טענת למלא עוד חייב שאינו הדין פסק אחר שמילא הטוען חייב (א) . 19

ובאיזו אם לקבוע לפועל ההוצאה ראש ורשאי הראיה, עליו מקצתו, או כולו
רשאי כאמור, לקביעתו עד הדין. פסק אחר למלא החייב על עוד מוטל מידה

מקצתו, או כולו הדין, פסק של ביצועו עיכוב על להורות לפועל ההוצאה ראש
שיירשמו. מיוחדים מטעמים

כ"ה מיום , 1967 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1990 במרס 29) התש"ן בניסן ג' ביום בכנסת התקבל .
.52 עמ' ,(199(1 בינואר 22) התש"ן בטבת

:29 עמ' 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
50. עמ' התשמ"ט, :62 עמ' התשמ"ו, :52 עמ' התשמ"ד, ; 132 עמ' התש"ם



פסק של ביצועו עיכוב על להורות לפועל ההוצאה ראש החליט (ב)
החייט, אם זולת הדין, פסק קיום להבטחת ערובה הפקדת על יצווה הדין,

כן. לצוות שלא הענין, בנסיבות בהתחשב

משפט בית היה כאילו לפועל ההוצאה ראש ינהג זה סעיף לפי בדיון (ג)
בית של דין פסק כדין החלטתו דין ערעור, ולענין המרצה, בדרך בבקשה הדן

שלום; משפט

מיוחדות הוצאות עליו יטיל החייב, טענת את לפועל ההוצאה ראש דחה
". לטענתו יסוד היה לא כי מצא אם

 העיקרי לחוק 21 בסעיף . 4

ומכירתם"; מטלטלין "עיקול יבוא השוליים כותרת במקום (. )

 (א) קטן בסעיף (2)

יבוא: הרישה במקום (1)

עיקול על לצוות לפועל ההוצאה ראש רשאי הזוכה בקשת פי "על
כך, ומשציווה אחרת, בדרך מימושם על או ומכירתם החייב של מטלטלין

;"  לפועל מוציא רשאי

יבוא: (2) פסקה אחרי (2)

מיום ימים עשר ארבעה שעברו ובלבד המעוקלים, את למכור (3)"

פסידים, הנכסים היו הפסוק; החוב את שילם לא והחייב העיקול הטלת
העיקול". לאחר מיד למכרם לפועל המוציא רשאי

21 סעיף תיקון

בטלים.  העיקרי לחוק ו31 27 סעיפים . סעיפים5 ביטול
ו31 27

החייב זכויות עיקול על "וכן יבוא: בסופו (א), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 34 בסעיף . 6

 אזהרה" "הערת זה, לענין לטובתו; עליהם אזהרה הערת מרישום הנובעות במקרקעין
."2 התשכ"ט1969 המקרקעין, לחוק 126 בסעיף כמשמעותה

34 סעיף תיקון

יבוא: בסופו העיקרי, לחוק 71 בסעיף . 7

הפרשי לרבות הצו, מתבקש שלגביו החוב סכום אם מאסר צו יינתן לא "(ג)
חדשים". שקלים חמישים על עולה אינו והריבית, ההצמדה

71 סעיף תיקון

לפי שלו החלטה "או יבוא לפועל" "מוציא אחרי (א), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 80 בסעיף . 8

4א". סעיף

80 סעיף תיקון

כטלה.  (8) פסקה העיקרי, לחוק 88 כסעיף . 988 סעיף תיקון

יבוא: 12ה סעיף אחרי , (גבייה)1 המסים בפקודת . פקודת10 תיקון
(גבייה) המסים

תפקיד "הטלת
גבייה

המנהל),  (להלן ומע"מ המכס מנהל או הנציב)  (להלן הכנסה מס נציב ו. 12
פקודה לפי ומכירתם נכסים לעיקול הליכים ביצוע אחר אדם על להטיל רשאי

 (להלן התש"ם41980 מסים, קיזוז בחוק כמשמעותו מס חוב גביית לשם זו,
האוצר. שר שיקבע בתנאים מס), חוב

259 עמ' התשכ''ט, ס''ח 2
1374 עמ' ,2 כרך א"י, חוקי 3

50 עמ' התש''ם, ס''ח 4



כונס מינוי
נכסים

לשם ההייב, של מסויים לנכס נכסים כונס למנות רשאי המנהל או הנציב ז. 12
נכסים לכונס שיש וסמכויות חובות אותם יהיו הנכסים לכונס מס: חוב גביית

יראו זה ולענין המחוייבים, בשינויים , התשכ"ז1967 לפועל, ההוצאה חוק לפי
למעט לפועל, ההוצאה ראש היה כאילו הענין, לפי המנהל, את או הנציב את

האמור. לחוק 58(ב) סעיף לענין

זכויות עיקול
במקרקעין

על לעקל מסים גובה או גבייה פקיד רשאי מחייב, מס חוב גביית לצורך ח. 12
מרישום הנובעות במקרקעין, לחייב שיש זכויות מקרקעין, בפנקס רישום ידי
בסעיף כמשמעותה  אזהרה" "הערת זה, לענין לטובתו; עליהן אזהרה הערת

". התשכ"ט1969 המקרקעין, לחוק 126

שיקים חוק תיקון
כיסוי ללא

 התשמ"א51981 כיסוי, ללא שיקים בחוק . 11

יבוא: 11 סעיף אחרי (1)

פרטים "הטבעת
אישיים

מוטבעים כן אם אלא שיקים, טפסי בנק ימסור לא א. 11

השר שקבע כפי החשבון בעל של זיהוי פרטי עליהם
אישיים). פרטים  (להלן בתקנות

הנפקה איסור
אישור ללא

כן אם אלא שיקים, טפסי אדם ינפיק לא (א) ב. 11
אלה: כל נתקיימו

מתנהל שבו הבנק אישור את קיבל הוא (1)
בטפ שיקים להימשך מיועדים שעליו החשבון

האמורים: סים

הפרטים מוטבעים השיקים טפסי גבי על (2)
למנפיק. האמור הבנק שאישר האישיים

אישור לתת סביר בלתי סירוב בנק יסרב לא (ב)
כאמור.

ימסור שיקים, טפסי להנפיק למנפיק שאישר בנק (ג)
;". בתקנות השר שקבע האישיים הפרטים את לו

יבוא: ואחריו (א) יסומן 16 בסעיף האמור (2)

שנים". שלוש מאסר  דינו 11ב(א), סעיף הוראות על העובר "(ב)

והוראות תחילה
מעבר

הוחל שבהם תיקים אולם זה, חוק של פרסומו מיום חדשים ששה 9 סעיף של תחילתו (א) . 12
לא 9 סעיף כאילו בהם לנהוג ימשיכו האמור, הסעיף של תחילתו לפני תיקים איחוד בהליכי

נתקבל.

זה. חוק של פרסומו מיום ימים תשעים 11 סעיף של תחילתו (ב)

שמיר יצחק
הממשלה ראש

מרידוד דן
המשפטים שר

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שילנסקי דב
הכנסת יושבראש

.136 עמ' התשמ"א, ס"ח י


