
התשנ"ט1999* ,(19 מס' (תיקון לפועל ההוצאה חוק

7 סעיף יתיקון 7 בסעיף העיקרי), החוק  (להלן 1 התשכ"ז1967 לפועל, ההוצאה בחוק .1

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (ו)

לעמוד ביכולתו אין אם כי לחייב הורעה הענין, לפי תכלול, האזהרה "(א1)

להתייצב עליו לו, שנקבעו בתשלומים או במלואו הפסוק החוב בתשלום
האזהרה המצאת מיום ימים 21 בתוך לפועל, ההוצאה בלשכת יכולת לחקירת
באזהרה; שיפורטו מסמכים ולהמציא באזהרה, שנקבע אחר מועד בתוך או
התשלומים את או הפסוק החוב את ישלם לא אם כי היתר, בין יוזהר, החייב
והוא חובותיו מתשלום המשתמט כחייב אותו יראו יכולת, לחקירת יתייצב ולא

למאסר."; צפוי

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;(1999 באפריל 19) התשנ''ט באייר ג' ביום בכנסת נתקבל *
.423 עמ' ו), 997 ביולי 15) התשנ'ז בתמוז י' מיום ,2635

88. עמ' התשנ"ו, ;116 עמ' התשכ"ז, ס''ח י



יבוא: ו(ג) (ב) קטנים סעיפים במקום (2)

לפי ביתדין כתבי שממציאים בדרך תהיה החייב לידי האזהרה המצאת "(ב)
זה, לענין הדין); סדר תקנות  (להלן התשמ"ד21984 האזרחי, הדין סדר תקנות
נתונות יהיו לרשם, או המשפט לבית הדין סדר בתקנות הנתונות הסמכויות

לפועל. ההוצאה לראש

מאסר או הבאה הליכי החייב נגד יינקטו לא (ב), קטן סעיף הוראות אף על (ג)
או לפועל, ההוצאה ראש יושב בפני החייב התייצב כן אם אלא ז'2, פרק לפי

"המצאה זה, קטן בסעיף מלאה; המצאה של בדרך אזהרה לו שהומצאה
מאלה: אחת בל  מלאה"

וג' ב' א', סימנים ל"ב בפרק המפורטות הדרכים באחת המצאה (ו)

,480 ,(4)475 בתקנות המפורטות בדרכים המצאה למעט הדין, סדר לתקנות
ו489; 482

21(א)(1)" סעיף לפי מיטלטלין עיקול במהלך המצאה )2(

 העיקרי לחוק 7ג בסעיף . 2

"לרבות"; יבוא הפסוק" החוב "מתשלום אחרי בסיפה, (א), קטן בסעיף 0)

"לרבות". יבוא הפסוק" החוב "מתשלום אחרי (ב), קטן בסעיף (2)

7ג סעיף תיקון

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 14 בסעיף .3

ולא מיד, לפועל ההוצאה לשכת תמציא הארץ, מן יציאה עיכוב צו בוטל "(ד)

תשלח וכן ישראל, למשטרת כך על הודעה הצו, ביטול מעת שעות 24 מתום יאוחר
ולזוכה." לחייב הצו ביטול על הודעה

14 סעיף תיקון

יבוא: בסופו העיקרי, לחוק 22(א) בסעיף .4

של בחצריו או בביתו המוחזק חיים בעל  מחמד" "חיית זה, לענין מחמד; חיות (6)
מסחרי." אופי בעל לעיסוק משמש ואינו החייב

22 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 25 סעיף במקום .523 סעיף החלפת

מעוקלים הימצאםהוצאת ממקום להוציאם לפועל המוציא רשאי מיטלטלין, עוקלו .23

שקבע; בתנאים הימצאם, במקום להשאירם או אחר למקום ולהעבירם
את יוציא לא במיטלטלין הבעלות בדבר סביר ספק לפועל למוציא היה

אחרת." לפועל ההוצאה ראש הורה לא עוד כל המיטלטלין

מיטלטלין עיקול על לפועל ההוצאה ראש "ציווה במקום העיקרי, לחוק 27(א) בסעיף .6

יבוא החייב" מרשות הוצאתם מיום ימים 14 כעבור המיטלטלין יימכרו ומכירתם, החייב של

אלא המיטלטלין יימכרו לא החייב, של מיטלטלין מכירת על לפועל ההוצאה ראש "ציווה

הימצאם". ממקום הוצאתם מיום ימים 14 בתום

27 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 45 סעיף אחרי . סעיפים7 הוספת
ו45ב 45א

עיקול הודעת
שלישי לצד

תאגיד שהוא
בנקאי

לחוק ו בסעיף בהגדרתו בנקאי, תאגיד שלישי צד היה (א) 45א.
הומצא עיקול ושצו סניפים לו שיש ,3 התשמ"א1981 (רישוי), הבנקאות

מרכז  (להלן הבנקאי התאגיד של הרשום למען או הראשי למשרד

.2220 עמ' התשמ'ד, ס'ח 2
232. עמ' התשמ"א ס"ח 3



אחד בכל הנמצאים החייב נכסי על העיקול צו יחול הבנקאי), התאגיד
ממרכז העיקול צו על הודעה הגיעה שבו במועד הבנקאי, התאגיד מסניפי

המצאת מיום עסקים ימי שלושה בתום או כאמור, לסניף הבנקאי התאגיד

המוקדם. לפי הבנקאי, התאגיד למרכז העיקול צו

הצו יחול הבנקאי, התאגיד מסניפי לאחד העיקול צו הומצא (ב)
לאותו הצו הומצא שבו במועד סניף, באותו הנמצאים החייב נכסי על

סניף.

עיקול הודעת
שלישי לצד

גמל קופת שהוא

רשאית הכנסה4, מס לפקודת 47 בסעיף כהגדרתה גמל, קופת (א) 45ב.
חייבים נכסי על עיקול צו להמציא ניתן כי המשפט, בתי למנהל להודיע

על העיקול צו יחול כאמור, גמל קופת הודיעה הבנקאי; התאגיד למרכז
העיקול צו על הודעה הגיעה שבו במועד אצלה, הנמצאים החייב נכסי

שלושה בתום או הגמל, קופת של הרשום למען הבנקאי התאגיד ממרכז

לפי הבנקאי, התאגיד למרכז העיקול צו המצאת מיום עסקים ימי
המוקדם.

על הצו יחול הגמל, קופת של הרשום למען העיקול צו הומצא (ב)
הצו." לה הומצא שבו במועד אצלה, הנמצאים החייב נכסי

67 סעיף תיקון העיקרי לחוק 67 בסעיף . 8

חקירת  זה "(בחוק יבוא יכולת)" חקירת  "(להלן במקום (א), קטן בסעיף (1)
יכולת)";

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

בשיעורים או במלואו הפסוק החוב את לשלם ביכולתו שאין חייב (1) "(או)
ההוצאה לשכת פתוחה שבו יום בכל יכולת לחקירת יתייצב שנקבעו,

או 7 בסעיף כאמור האזהרה המצאת ממועד הימים 21 בתוך לפועל,
באזהרה. שנקבע אחר מועד בתוך

פרעתי בטענת בקשה שהגיש חייב על יחול לא (1) בפסקה האמור (2)
ואולם ו8א; בסעיף כאמור שטר לביצוע התנגדות או 19 בסעיף כאמור
המצאת כמועד הדחיה מועד את יראו התנגדותו או בקשתו נדחתה אם

האזהרה.";

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (3)

ראש רשאי (או), קטן בסעיף כאמור יכולת לחקירת החייב התייצב "(בו)
התקיימה הזוכה; הזמנת ללא אף היכולת חקירת את לקיים לפועל ההוצאה
לפועל ההוצאה מראש לבקש הזוכה רשאי הזוכה, הזמנת ללא יכולת חקירת

בנוכחותו."; נוספת יכולת חקירת לקיים

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (4)

במועד או (א1) קטן בסעיף כאמור במועד יכולת לחקירת חייב התייצב לא "(ד)
חובותיו; מתשלום המשתמט יכולת כבעל אותו יראו זה חוק לפי שנקבע אחר
ראש רשאי להציגם, שנדרש מסמכים הציג ולא יכולת לחקירת חייב התייצב

חובותיו." מתשלום המשתמט יכולת כבעל אותו יראו כי לקבוע לפועל ההוצאה

.120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 4



 העיקרי לחוק 69יא בסעיף .9

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (ו)

מיוזמתו לפועל ההוצאה ראש רשאי (א), קטן בסעיף האמור על נוסף "(ב)
עת."; בכל נוסף לבירור החייב את להזמין

ראש רשאי "אך יבוא (ב)" "או במילים החל הסיפה במקום (ג), קטן בסעיף (2)

בנוכחות שלא הבירור התקיים בנוכחותו; שלא אף הבירור את לקיים לפועל ההוצאה

בנוכחותו."; נוסף בירור לקיים לפועל ההוצאה מראש לבקש הזוכה רשאי הזוכה,

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (3)

כבעל אותו יראו במועד, התייצב ולא לבירור הזמנה לחייב הומצאה "(ד)
מסמכים הציג ולא לבירור חייב התייצב חובותיו; מתשלום המשתמט יכולת

יכולת כבעל אותו יראו כי לקבוע לפועל ההוצאה ראש רשאי להציגם, שנדרש
חובותיו." מתשלום המשתמט

69יא סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 70 בסעיף . 10

 (א) קטן בסעיף (ו)

69יא(ד)"; או 67(ד) 7ג, "בסעיפים יבוא 7ג" "בסעיף במקום ,(1) בפסקה (א)

תימחק;  (4) פסקה (ב)

בטל;  (ב) קטן סעיף (2)

"הוראות יבוא שנתיים" "עברו במילים המתחילה הסיפה במקום (ג), קטן בסעיף (3)

יכולת בעל שהוא חייב נגד (א), קטן סעיף לפי מאסר צו מתן על יחולו לא זה קטן סעיף
שלא חייב נגד או 69יא(ד), או 67(ד) בסעיפים כאמור חובותיו מתשלום המשתמט

עם בכתב הסדר לפי או הצעתו לפי לגביו שניתן תשלומים צו הוראות קיים
הזוכה";

יבוא: (ד) קטן סעיף אחרי (4)

שהוא חייב נגר (א)(ו) קטן סעיף לפי מאסר צו לפועל ההוצאה ראש נתן "(ה)
יכולת לחקירת התייצבות אי בשל חובותיו מתשלום המשתמט יכולת בעל
לא 69יא(ד), בסעיף כאמור לבירור התייצבות אי בשל או 67(ד), בסעיף כאמור
ראש כי יצוין בהתראה לחייב; התראה שהומצאה לאחר אלא המאסר צו יבוצע
מ14 יקדם שלא במועד יבוצע המאסר צו וכי מאסרו על הורה לפועל ההוצאה
אחרת החלטה תינתן או החוב ייפרע כן אם אלא ההתראה, משלוח מיום ימים

לפועל." ההוצאה ראש ידי על

70 סעיף תיקון

לחוק 7 בסעיף כנוסחם העיקרי לחוק ו45ב 45א סעיפים למעט זה, חוק של תחילתו . 11
פרסומו. מיום ימים 60 זה,

תחילה

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

הנגבי צחי
המשפטים שר


