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תחילתו של סעיף 97)ב2( לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, 30 ימים מיום פרסומו 2 תחילה ותחולה
)להלן - יום התחילה(, והוא יחול על רווח הון ממכירת מילווה מדינה קצר מועד ועל 
רווח הון מעסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין מילווה מדינה 
קצר מועד, שיימכרו החל מיום התחילה, ואשר נרכשו לפני יום התחילה או בשנתיים 

שמיום התחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 35(, התשע"ב-2011*

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 6, אחרי סעיף 1 תיקון סעיף 6
קטן )ב( יבוא:

")ב1( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא נקבע בפסק הדין מועד לביצועו, רשאי רשם 
ההוצאה לפועל להתיר לזוכה שביקש זאת, בבקשה הנתמכת בתצהיר, להגיש בקשה 
לביצוע פסק הדין, אף אם טרם חלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין, אם היה לרשם יסוד 

סביר להניח שאי–פתיחת תיק הוצאה לפועל עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין " 

בסעיף 7 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:2 תיקון סעיף 7

")ו( סבר רשם ההוצאה לפועל, על יסוד בקשת הזוכה הנתמכת בתצהיר, כי לא ניתן 
להמציא אזהרה לחייב מאחר שנראה כי החייב נמצא מחוץ לישראל, הוא רשאי להורות 
למרשם האוכלוסין להמציא מידע בדבר יציאות החייב מישראל וכניסותיו לישראל; 
המידע האמור יימסר לרשם ההוצאה לפועל בלבד והוא יהיה רשאי להודיע לזוכה 
האם החייב נמצא בישראל אם לאו; כמו כן רשאי הרשם, במקרים שבהם שוכנע שיש 
בכך צורך, למסור לזוכה מידע מלא או חלקי בדבר יציאות החייב מישראל וכניסותיו 

לישראל "

בסעיף 7ב לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ו( יבוא: 3 תיקון סעיף 7ב

")ו1( לא מסר גורם מן הגורמים המפורטים בתוספת השנייה או בתוספת השלישית 
)בסעיף קטן זה - הגורם( את המידע שנדרש למסור לפי סעיף זה או שרשם ההוצאה 
לפועל סבר שהמידע שמסר אינו שלם או אינו נכון, הוא רשאי, לבקשת הזוכה, להזמין 
את אותו גורם לבירור, ואולם לא יוזמן גורם לבירור כאמור אלא לאחר שניתנה לו 
הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין בכתב; על בירור לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות 

סעיף 67)ב( ו–)ג(, בשינויים המחויבים "

הוספת סעיפים 19א 
ו–19ב

אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:4 

"עדכון על קבלת 
תקבולים

תקבול 19א  כל  על  לפועל  ההוצאה  ללשכת  ידווח  זוכה  )א( 
שקיבל על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, בתוך שבעה 

ימים מיום קבלת התקבול 

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב )7 בנובמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 596, מיום כ' בסיוון התשע"א )22 ביוני 2011(, עמ' 1242 

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 1028   1
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)א(, זוכה שהודיע ללשכת  על אף האמור בסעיף קטן  )ב( 
ההוצאה לפועל על הסדר בינו ובין החייב כאמור בסעיף 19ב, 
רשאי לדווח על כל התקבולים שקיבל על חשבון החוב שלא 
באמצעות הלשכה, בציון סכום התקבול ותאריך קבלתו, אחת 
לשלושה חודשים; ואולם פרע החייב את מלוא החוב, ידווח 
הזוכה על פירעון מלוא החוב בתוך שבעה ימים מהפירעון 

כאמור ויגיש בקשה לסגירת התיק 

רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הוצאות על זוכה  )ג( 
שלא דיווח ללשכה כאמור בסעיף קטן )א( או )ב( בתוך המועד 
האמור באותו סעיף קטן, לאחר שניתנה לזוכה הזדמנות לטעון 
את טענותיו לעניין זה; סכום ההוצאות האמור יקוזז מחשבון 
החוב בתיק ההוצאה לפועל; הגיש הזוכה בקשת רשות ערעור 
בתיק  החוב  חשבון  יזוכה  התקבל,  וערעורו  זו  החלטה  על 

בסכום ההוצאות שקוזז 

זוכה שהגיע להסדר עם החייב בדבר קבלת תקבולים 19ב הסדר עם החייב )א( 
על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה )בסעיף זה - הסדר(, 
יודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל וההליכים בתיק שבהסדר 

יעוכבו כל עוד לא הודיע הזוכה כי החייב הפר את ההסדר 

תיק, למעט תיק מזונות, שהזוכה הודיע שהוא בהסדר,  )ב( 
לא ייזקפו כספים לחשבון החוב, לפי סעיף 76 או במסגרת צו 
איחוד לפי פרק ז'3, כל עוד לא הודיע הזוכה כי החייב הפר 

את ההסדר 

הופר ההסדר וביקש הזוכה לחדש הליכים בתיק, ינקוט  )ג( 
פעולות אלה:

ידווח ללשכת ההוצאה לפועל על הקטנת קרן   )1(
החוב, בצירוף פירוט התקבולים שקיבל לפי ההסדר 
וטרם דווחו לפי סעיף 19א, ותאריך תשלומם, אלא אם 
כן דיווח על כל התקבולים שקיבל לפי הסעיף האמור;

ישלח לחייב הודעה, בדואר רשום, בדבר כוונתו   )2(
לחדש את ההליכים, בצירוף פירוט התקבולים שקיבל 
הדיווח  לאחר  המעודכנת  החוב  ויתרת  ההסדר  לפי 

ללשכת ההוצאה לפועל כאמור בפסקה )1(;

העתק  בצירוף  ההליכים,  לחידוש  בקשה  יגיש   )3(
משלוחה  על  ואישור   )2( בפסקה  האמורה  ההודעה 
מיום  ימים   15 שחלפו  ובלבד  לחייב,  רשום  בדואר 

ששלח לחייב את ההודעה האמורה  

אין בהוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב( כדי למנוע מהחייב  )ד( 
החייב  הודעת  ההסדר;  לפי  ששילם  תשלומים  על  לדווח 
תועבר לתגובת הזוכה על ידי לשכת ההוצאה לפועל; לא 
הוגשה תגובת הזוכה לאמור בהודעת החייב בתוך 15 ימים 
מיום שנשלחה לזוכה, תבוצע הקטנת קרן החוב, בהתאם 

להודעת החייב "

)א(, זוכה שהודיע ללשכת  על אף האמור בסעיף קטן  )ב( 
ההוצאה לפועל על הסדר בינו ובין החייב כאמור בסעיף 19ב, 
רשאי לדווח על כל התקבולים שקיבל על חשבון החוב שלא 
באמצעות הלשכה, בציון סכום התקבול ותאריך קבלתו, אחת 
לשלושה חודשים; ואולם פרע החייב את מלוא החוב, ידווח 
הזוכה על פירעון מלוא החוב בתוך שבעה ימים מהפירעון 

כאמור ויגיש בקשה לסגירת התיק 

רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הוצאות על זוכה  )ג( 
שלא דיווח ללשכה כאמור בסעיף קטן )א( או )ב( בתוך המועד 
האמור באותו סעיף קטן, לאחר שניתנה לזוכה הזדמנות לטעון 
את טענותיו לעניין זה; סכום ההוצאות האמור יקוזז מחשבון 
החוב בתיק ההוצאה לפועל; הגיש הזוכה בקשת רשות ערעור 
בתיק  החוב  חשבון  יזוכה  התקבל,  וערעורו  זו  החלטה  על 

בסכום ההוצאות שקוזז 

זוכה שהגיע להסדר עם החייב בדבר קבלת תקבולים 19ב הסדר עם החייב )א( 
על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה )בסעיף זה - הסדר(, 
יודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל וההליכים בתיק שבהסדר 

יעוכבו כל עוד לא הודיע הזוכה כי החייב הפר את ההסדר 

תיק, למעט תיק מזונות, שהזוכה הודיע שהוא בהסדר,  )ב( 
לא ייזקפו כספים לחשבון החוב, לפי סעיף 76 או במסגרת צו 
איחוד לפי פרק ז'3, כל עוד לא הודיע הזוכה כי החייב הפר 

את ההסדר 

הופר ההסדר וביקש הזוכה לחדש הליכים בתיק, ינקוט  )ג( 
פעולות אלה:

ידווח ללשכת ההוצאה לפועל על הקטנת קרן   )1(
החוב, בצירוף פירוט התקבולים שקיבל לפי ההסדר 
וטרם דווחו לפי סעיף 19א, ותאריך תשלומם, אלא אם 
כן דיווח על כל התקבולים שקיבל לפי הסעיף האמור;

ישלח לחייב הודעה, בדואר רשום, בדבר כוונתו   )2(
לחדש את ההליכים, בצירוף פירוט התקבולים שקיבל 
הדיווח  לאחר  המעודכנת  החוב  ויתרת  ההסדר  לפי 

ללשכת ההוצאה לפועל כאמור בפסקה )1(;

העתק  בצירוף  ההליכים,  לחידוש  בקשה  יגיש   )3(
משלוחה  על  ואישור   )2( בפסקה  האמורה  ההודעה 
מיום  ימים   15 שחלפו  ובלבד  לחייב,  רשום  בדואר 

ששלח לחייב את ההודעה האמורה  

אין בהוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב( כדי למנוע מהחייב  )ד( 
החייב  הודעת  ההסדר;  לפי  ששילם  תשלומים  על  לדווח 
תועבר לתגובת הזוכה על ידי לשכת ההוצאה לפועל; לא 
הוגשה תגובת הזוכה לאמור בהודעת החייב בתוך 15 ימים 
מיום שנשלחה לזוכה, תבוצע הקטנת קרן החוב, בהתאם 

להודעת החייב "
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בסעיף 66ד)ג( לחוק העיקרי, במקום "ראש" יבוא "רשם" 5 תיקון סעיף 66ד

בסעיף 76)ג( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם, זכות קדימה לעניין חוב בשל אי–תשלום 6 תיקון סעיף 76
שכר עבודה כהגדרתו בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958  2, תחול עד לסכום שחל לגביו 
דין קדימה בהתאם להוראות סעיף 78)1( לפקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-

 "1980

בסעיף 81א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:7 תיקון סעיף 81א

יהיה  הבקשה  לביצוע  התנגדות  להגשת  המועד  7)א(,  בסעיף  האמור  אף  על  ")ג1( 
שלושים ימים מיום המצאת האזהרה "

בסעיף 81ב1)ב()4( לחוק העיקרי, אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:8 תיקון סעיף 81ב1

חלפה שנה מיום שנפרעו החוב שבפיגור והתוספות כאמור בפסקת משנה )א(  ")ג( 
- ייסגר התיק; רשם ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת החייב, להורות על סגירת התיק 

לאחר שחלפו שלושה חודשים מיום שנפרעו החוב שבפיגור והתוספות "

אחרי סעיף 81ג לחוק העיקרי יבוא:9 הוספת סעיף 81ד

"סמכות רשם 
ההוצאה לפועל 

להטיל הוצאות

רשם ההוצאה לפועל יהיה רשאי להטיל הוצאות על הזוכה 81ד 
הוראות  לפי  לפניו  המתנהל  הליך  במסגרת  החייב  על  או 
שיקבע שר המשפטים בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק 

ומשפט של הכנסת "

תיקון התוספת 
השנייה

בתוספת השנייה לחוק העיקרי, בחלק א', אחרי פרט 20 יבוא:10 

 "21   המרכז לגביית
        קנסות, אגרות 

       והוצאות

קנסות,  לגביית  מהמרכז  לחייב  המגיעים  כספים  על  מידע 
אגרות והוצאות "

תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו 11 תחילה )א( 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, תחילתם של סעיפים 19א ו–19ב לחוק העיקרי,  )ב( 
כנוסחם בסעיף 4 לחוק זה, עשרה חודשים מיום פרסומו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תיקון מס' 13(, התשע"ב-2011*

בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 1
בסעיף 1 -

בהגדרה "חוב" -  )1(

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב )7 בנובמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 556, מיום כ"ח בטבת התשע"א )4 בינואר 2011(, עמ' 348 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"א, עמ' 1067   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 86   2
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