
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 20), התש"ס2000*

5א סעיף 1. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז1 1967 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 5א תיקון
(ב) קטן בסעיף (1)

יימחקו;  שנים" 21 לו "שמלאו המילים (ו), בפסקה (א)

יבוא: (1) פסקה אחרי (ב)

הלשוניות, וידיעותיו ואישיותו, אופיו סגולות כי מצאה הועדה "(1א)
בהתייעצות הועדה שקבעה ובדיקות מבחנים פי על לתפקיד מתאימות

עם נציבות שירות המדינה;";

יבוא: (2) פסקה אחרי (ג)

החינוך שמשרד אחרת תעודה או ישראלית, בגרות תעודת בעל הוא (3)"

בגרות." לתעודת ערך שוות היא בי אישר והתרבות
יבוא: (ד) קטן סעיף אחרי (2)

ועומד התנאים אחר ממלא הוא כן אם אלא לאדם אישור יינתן לא "(ה)
בנקאית, ערבות מתן או ביטוח עשיית לענין המשפטים שר שקבע בדרישות

לשם כיסוי נזקים העלולים להיגרם על ידו במהלך ביצוע תפקידו."

5ב סעיף יבוא:תיקון העיקרי לחוק 5ב סעיף אחרי .2

אישור "בעל
חדש

אישור לו שניתן מיום שנה חצי חלפה טרם אשר אישור, בעל 5ב1.
שיוטל תפקיד כל לביצוע יצא חדש), אישור בעל  זה (בסעיף לראשונה

עליו בחברת בעל תפקיד נוסף אשר אינו בעל אישור חדש."

7א סעיף תיקון העיקרי לחוק 7א בסעיף .3
יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (1)

מנומקת הצהרה לה צורפו שלא בקשה תקבל לא לפועל ההוצאה לשבת "(א1)
הנתמכת במסמכים כאמור בסעיף קטן (א)(1) או שלא צורף לה כתב ויתור על

סודיות כאמור בסעיף קטן (א)(2);";

 (ג) קטן בסעיף (2)

לבקשתי; "להיעתר יבוא בקשת" את "לקבל במקום (א)

תימחק;  בקשה" "ואולם במילים החל הסיפה (ב)

יבוא: (ה) קטן סעיף אחרי (3)

לפרוע ביכולתו שינוי וחל זה, סעיף לפי תשלומים צו לגביו שניתן חייב, "(ו)
בקשה לפועל ההוצאה לראש להגיש רשאי שנקבעו, בתשלומים החוב את

זה." סעיף הוראות ויחולו התשלומים, צו לשינוי

7ב סעיף שניתןתיקון נכס לחייב שיש מצא אם "ואולם יבוא בסופו העיקרי, לחוק 7ב(ר) בסעיף .4
ופרטיו, הנכס של קיומו דבר את הזוכה לידיעת להביא הוא רשאי החוב, את ממנו לגבות

המידע". מקור את לחשוף בלי

נתקבל בכנסת ביום א' באב התש"ס (2 באוגוסט 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
2868, מיום ב' באדר ב' התש"ס (27 במרס 2000), עמ' 356.

1 ס"ח התשכ"ז, עמ' 178; התשנ"ט, עמ' 138.



יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 8 בסעיף .5

פי על הלשכה ידי על יינקטו אשר הליכים בצו לקבוע רשאי המשפטים שר "(ד)
5ו, 4ו, וו, סעיפים לפי להליכים בקשות ייקבעו לא כאמור בצו בלבד; הזוכה בקשת

ז'3." פרק לפי והליכים 74 ,70 69יב, 69ג, ,67 ,64 עד 61 ,59 ,53 ,48 ,27 ,25 ,19

8 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 14 בסעיף .614 סעיף תיקון

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (1)

הארץ את לצאת עומד שהחייב להניח יסוד לפועל ההוצאה לראש היה י'(א)
עיכוב על לצוות הוא רשאי פירעונו, את להבטיח או החוב את לפרוע בלי
ראש נתן אם ואולם שלו, המסע תעודת או דרכונו הפקדת ועל הארץ מן יציאתו
את מקיים והחייב 69א או 69(ב) 7א, סעיפים לפי תשלומים צו לפועל ההוצאה
אלא החייב, של יציאתו עיכוב על לפועל ההוצאה ראש יצווה לא הצו, הוראות
פסק ביצוע את לסבל עלולה הארץ מן החייב של יציאתו כי שוכנע כן אם

הדין."

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (2)

(א), קטן סעיף הוראות לפי שנתן צו לבטל רשאי לפועל ההוצאה ראש "(ג1)

היא מהארץ החייב של יציאתו כי מצא אם החייב, בקשת פי על או מיוזמתו
בסעיף כאמור ערובה במתן הביטול את להתנות הוא ורשאי מוצדקת, למטרה

(ג)." קטן

ההוצאה ראש רשאי הזוכה בקשת פי "על במקום ברישה, העיקרי, לחוק 21(א) בסעיף .7
רשאי". לפועל ההוצאה "ראש יבוא לפועל"

תיקון סעיף 21

יבוא ימים" 14 על תעלה שלא "לתקופה במקום בסיפה, העיקרי, לחוק 27(א) בסעיף .8
ימים". 30 על תעלה שלא "לתקופה

27 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 49 סעיף אחרי 49א9. סעיף הוספת

"תשלום לעד
השלישי

בידי הנמצאים חייב נכסי לעיקול זה פרק לפי בקשה הוגשה (א) 49א.
צד שלישי, ומתקיימים בצד השלישי התנאים שנקבעו לפי סעיף זה, ישלם

זה. סעיף להוראות בהתאם תשלום האמור, לצר העיקול מבקש
הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור המשפטים, שר (ב)
גובה ואת לתשלום השלישי הצר של לזכאותו התנאים את לקבוע רשאי

 הם לזכאות התנאים כי לקבוע השאר ובין התשלום,
שקבע; זמן בפרק עיקול צווי של מזערית כמות קבלת (ו)

הצווים לקבלת לרבות ממוחשבת, מערכת הפעלת (2)

התשובות. ולמשלוח
הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור המשפטים, שר (ג)

קיזוז של בדרך לרבות גבייתו, ולדרכי לתשלום הסדרים לקבוע רשאי
כמשמעותו בסעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג2 1973.

2 ס"ח התשל"ג, עמ' 118; התשמ"א, עמ' 306.



בהדרגה. שיותקנו יכול זה סעיף לפי תקנות (ד)

זה." סעיף לפי תשלום לענין יחולו 9(ב) סעיף הוראות (ה)

69ג סעיף יבואתיקון הסף" על ירחה לפועל ההוצאה "ראש במקום העיקרי, לחוק 69ג(ב) בסעיף .10
תקבל". לא לפועל ההוצאה "לשכת

88 סעיף תיקים"תיקון "וגניזה יבוא הליכים" "ביטול אחרי ,(9) בפסקה העיקרי, לחוק 88(א) בסעיף .11
מזערית". חוב יתרת בשל "או יבוא ובסופה

ותחולה פרסומו.תחילה מיום חודשים שלושה זה חוק של תחילתו (א) .12

מי על יחולו לא זה, לחוק 1 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק 5א(ב) סעיף הוראות (ב)
תפקיד. בעל היה זה חוק של תחילתו שערב

ברק אהוד
הממשלה ראש

קצב משה
המרינה נשיא

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב

ביילין יוסף
המשפטים שר


