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חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 41), התשע"ב—2012*

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז—1967 1 (להלן — החוק העיקרי), בסעיף 20א, במקום "כ"ט 1.תיקון סעיף 20א
באלול התשע"ב (16 בספטמבר 2012)" יבוא "י"ב באלול התשע"ו (15 בספטמבר 2016)".

בסעיף 20ב לחוק העיקרי —2.תיקון סעיף 20ב

בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "או אם סך חובותיו של החייב בתיקי הוצאה לפועל   (1)
עולה על 100,000 שקלים חדשים";

(ג), במקום "טען טענת פרעתי לפי סעיף 19" יבוא "הגיש התנגדות  בסעיף קטן   (2)
לביצוע הבקשה לפי סעיף 81א(ג) או 81א1(ד)";

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:  (3)

הגיש החייב בקשה שבה טען טענת פרעתי לפי סעיף 19, יתקיים הדיון "(ד)  (1)
בבקשה לפני רשם הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל שבה הגיש הזוכה 
את הבקשה לביצוע חיוב במסלול מקוצר; דחה הרשם את בקשת החייב, 

כולה או חלקה, יימשכו ההליכים במסלול המקוצר לפי הוראות פרק זה.

ביצוע ההליך במסלול המקוצר יעוכב עד לתום הדיון בבקשה בטענת    (2)
פרעתי ותקופה זו לא תבוא במניין הימים הקבוע בסעיף 20ו(א)(1)."

האזהרה 3.תיקון סעיף 20ו "המצאת  יבוא  התיק"  "פתיחת  במקום  העיקרי,  לחוק  20ו(א)(1)  בסעיף 
לחייב".

בסעיף 20ח(ב) לחוק העיקרי, בסיפה יבוא "לגבי עשרים הבקשות הראשונות שהגיש 4.תיקון סעיף 20ח
לביצוע חיוב במסלול המקוצר בכל שנה החל מיום 16 בספטמבר באותה שנה".

בסעיף 20ט לחוק העיקרי —5.תיקון סעיף 20ט

בסעיף קטן (א) —   (1)

ברישה, במקום "ידווח" יבוא "ימסור", אחרי "של הכנסת" יבוא "אחת לשנה,  (א) 
דין וחשבון", ואחרי "לגבי כל אלה" יבוא "בשנה שאליה מתייחס הדיווח";

אחרי פסקה 5 יבוא: (ב) 

מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר, ואשר הזוכה בהן   (6)"
היה מיוצג על ידי עורך דין;

מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר, ואשר הזוכה בהן   (7)
לא היה מיוצג על ידי עורך דין;

מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר ואשר בהן הזוכה הוא   (8)
אדם פרטי, ושיעורן מבין כלל הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר.";

סעיף קטן (ב) — בטל.  (2)

תחילתו של חוק זה ביום כ"ט באלול התשע"ב (16 בספטמבר 2012), והוא יחול על בקשות 6.תחילה ותחולה
לביצוע חיוב במסלול מקוצר שהוגשו מיום תחילתו ואילך.

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

נאמן יעקב 
שר המשפטים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 684, מיום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012), עמ' 820.

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ב, עמ' 506.  1

חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 41), התשע"ב—2012*

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז—1967 1 (להלן — החוק העיקרי), בסעיף 20א, במקום "כ"ט 1.
באלול התשע"ב (16 בספטמבר 2012)" יבוא "י"ב באלול התשע"ו (15 בספטמבר 2016)".

תיקון סעיף 20א

תיקון סעיף 20בבסעיף 20ב לחוק העיקרי —2.

בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "או אם סך חובותיו של החייב בתיקי הוצאה לפועל   (1)
עולה על 100,000 שקלים חדשים";

(ג), במקום "טען טענת פרעתי לפי סעיף 19" יבוא "הגיש התנגדות  בסעיף קטן   (2)
לביצוע הבקשה לפי סעיף 81א(ג) או 81א1(ד)";

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:  (3)

הגיש החייב בקשה שבה טען טענת פרעתי לפי סעיף 19, יתקיים הדיון "(ד)  (1)
בבקשה לפני רשם הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל שבה הגיש הזוכה 
את הבקשה לביצוע חיוב במסלול מקוצר; דחה הרשם את בקשת החייב, 

כולה או חלקה, יימשכו ההליכים במסלול המקוצר לפי הוראות פרק זה.

ביצוע ההליך במסלול המקוצר יעוכב עד לתום הדיון בבקשה בטענת    (2)
פרעתי ותקופה זו לא תבוא במניין הימים הקבוע בסעיף 20ו(א)(1)."

האזהרה 3. "המצאת  יבוא  התיק"  "פתיחת  במקום  העיקרי,  לחוק  20ו(א)(1)  בסעיף 
לחייב".

תיקון סעיף 20ו

בסעיף 20ח(ב) לחוק העיקרי, בסיפה יבוא "לגבי עשרים הבקשות הראשונות שהגיש 4.
לביצוע חיוב במסלול המקוצר בכל שנה החל מיום 16 בספטמבר באותה שנה".

תיקון סעיף 20ח

תיקון סעיף 20טבסעיף 20ט לחוק העיקרי —5.

בסעיף קטן (א) —   (1)

ברישה, במקום "ידווח" יבוא "ימסור", אחרי "של הכנסת" יבוא "אחת לשנה,  (א) 
דין וחשבון", ואחרי "לגבי כל אלה" יבוא "בשנה שאליה מתייחס הדיווח";

אחרי פסקה 5 יבוא: (ב) 

מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר, ואשר הזוכה בהן   (6)"
היה מיוצג על ידי עורך דין;

מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר, ואשר הזוכה בהן   (7)
לא היה מיוצג על ידי עורך דין;

מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר ואשר בהן הזוכה הוא   (8)
אדם פרטי, ושיעורן מבין כלל הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר.";

סעיף קטן (ב) — בטל.  (2)

תחילתו של חוק זה ביום כ"ט באלול התשע"ב (16 בספטמבר 2012), והוא יחול על בקשות 6.
לביצוע חיוב במסלול מקוצר שהוגשו מיום תחילתו ואילך.

תחילה ותחולה
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ספר החוקים 2374, י"ד באב התשע"ב, 2.8.2012


