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חוק הירושה (תיקון מס'  ,)17התשע"ח*2018-
הוספת סימן ה'1
בפרק השישי

.1

בחוק הירושה ,התשכ"ה1965-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,אחרי סעיף  125יבוא:
"סימן ה' :1הליך חלופי לסילוק חובות מכספי העיזבון בלא
מינוי מנהל עיזבון ושלא בידי היורשים
הגדרות  -סימן ה'125 1א .בסימן זה -
"הליך חלופי לסילוק חוב חלוט מכספי העיזבון"  -הליך
לגביית חוב חלוט מכספי העיזבון לפי הוראות סימן זה;
"חוב חלוט"  -חיוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם ,והמועד
להגשת ערעור לגביו חלף ולא הוגש ערעור או שהוגש
ערעור ונדחה בהחלטה סופית שאינה ניתנת עוד
לערעור או שניתן לגביו פסק דין חלוט; בהגדרה זו,
"ערעור"  -לרבות ערר או השגה ,לפי העניין;
"הממונה על הגבייה"  -כהגדרתו בפקודת המסים (גבייה),2
ולעניין המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות  -מנהל
המרכז או עובד המרכז שהמנהל הסמיכו לעניין סימן
זה;
"הסכום המרבי"  20,000 -שקלים חדשים או סכום אחר
שנקבע לפי הוראות סעיף 125יא;
"פקודת פשיטת הרגל"  -פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש],
התש"ם1980-;3
"רשות"  -גוף שהוא נושה של מוריש ,המנוי בתוספת ,לרבות
המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות;
"תאגיד בנקאי"  -תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות
(רישוי) ,התשמ"א1981- ,4שהגיש הודעה בדבר הימצאו
של נכס בידיו כאמור בסעיף 7א( )1או ( )2לפקודת
המסים (גבייה) ,לגבי נכס של מוריש.

*
1
2
3
4

866

העברת כספי
עיזבון לרשות
בהתאם לפנייה
לגביית חוב

125ב .על אף האמור בסעיף  104כפי שהוחל בסעיף  ,124קיבל תאגיד
בנקאי פנייה מרשות לגביית חוב כאמור בסעיף 125ג ,יעביר
לרשות בהתאם לפנייה סכום מכספי העיזבון המוחזקים בידיו
שלא יעלה על הסכום המרבי ,והכול בהתאם להוראות סימן
זה.

פנייה לגביית חוב

125ג( .א) הממונה על הגבייה ברשות רשאי לפנות לתאגיד בנקאי
שהגיש לאותה רשות הודעה בדבר הימצאו של נכס בידיו
כאמור בסעיף 7א( )1או ( )2לפקודת המסים (גבייה) ,לשם
גביית חוב חלוט של המוריש מכספי העיזבון (בסימן זה -
פנייה לגביית חוב) ,אם מתקיימים כל אלה:

התקבל בכנסת ביום ד' באב התשע"ח ( 16ביולי  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,1045מיום כ"ט באייר התשע"ו ( 6ביוני  ,)2016עמ' .1036ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;63התשע"ח ,עמ' .214
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' (ע) ( ,1374א) .1399
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,34עמ' .639
ס"ח התשמ"א ,עמ' .232
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ומצא כי מתקיימים כל
מתקיימים כל
הגבייה בדק
ומצא כי
הממונה על
הגבייה בדק
( )1הממונה על ()1
אלה:
אלה:
מיום פטירת המוריש;
המוריש;
פטירתלפחות
חלפה שנה
לפחות מיום
(א) חלפה שנה (א)
החלוטים של המוריש
המוריש
החובות
החלוטים של
החובות סך כל
(ב)
(ב) סך כל
המרבי;על הסכום המרבי;
הסכום עולה
רשות אינו
עולה על
לאותה רשות אינולאותה
המסולקיםהסכומים המסולקים
בחשבון כל
הסכומים
לענייןכלזה יובאו
לעניין זה יובאו בחשבון
רשות גם אם סולקו
סולקו
אותה
בידיאם
רשות גם
סימן זה
אותה
לפי סימן זה בידי לפי
במועדים שונים; במועדים שונים;
ועומדת לצו ירושה או צו
ירושה או צו
לצו תלויה
בקשה
ועומדת
תלויה אין
(ג) אין בקשה (ג)
צוואה לגבי העיזבון;
העיזבון;
קיום צוואה לגבי קיום
צו ירושה או צו קיום
קיום
העיזבון
לגביאו צו
ירושה
לאצוניתן
העיזבון
(ד) לא ניתן לגבי (ד)
ניתן צו כאמור  -חלפו
ואםחלפו
כאמור -
לפיצוהעניין,
צוואה,ניתן
צוואה ,לפי העניין ,ואם
לאהצו והיורשים לא
מתן
והיורשים
חודשים מיום
מתן הצו
שישה
שישה חודשים מיום
המוריש לפי סעיף ;123
נושי ;123
אתסעיף
להזמיןלפי
המוריש
פעלו
פעלו להזמין את נושי
ירושה לא מינה מנהל
מינה מנהל
הרשםלאלענייני
(ה) ירושה
(ה) הרשם לענייני
מנהלבקשה למינוי מנהל
לרשם
למינוי
הוגשה
בקשה
לרשם ולא
עיזבון ,ולא הוגשהעיזבון,
עיזבון;
עיזבון;
המוריש צו כינוס כאמור
כינוס כאמור
ניתן לגבי
המוריש צו
(ו) לא ניתן לגבי(ו) לא
ניהולהרגל או צו ניהול
פשיטת
לפקודת צו
פשיטת6הרגל או
בסעיף  6לפקודת בסעיף
לפקודהבסעיף  202לפקודה
 202כאמור
בפשיטת רגל
כאמור בסעיף
עיזבון בפשיטת רגלעיזבון
האמורה;
האמורה;
הגבייה הודעה על כך
הודעהעלעל כך
לממונה
הגבייה
לממונהלאעלנמסרה
( )2לא נמסרה ()2
משפט ,על כך שתלויה
שתלויה
בידי בית
על כך
עיזבון
משפט,
מנהל
שהתמנהבית
שהתמנה מנהל עיזבון בידי
מנהלבקשה למינוי מנהל
משפט,
למינוי
בקשהבבית
העיזבון,
משפט,
ועומדת נגד
ועומדת נגד העיזבון ,בבית
בפשיטת רגל לפי פקודת
פקודת
עיזבון
רגל לפי
לניהול
בפשיטת
עיזבוןבקשה
עיזבון או
עיזבון או בקשה לניהול
ועומדת נגד המוריש
המוריש
שתלויה
ועומדתכךנגד
שתלויה או על
פשיטת הרגל,
פשיטת הרגל ,או על כך
רגל לפי אותה פקודה;
פקודה;
פשיטת
אותה
בקשת
משפט לפי
פשיטת רגל
בבית משפט בקשתבבית
125ה כאמור בסעיף 125ה
התנגדות
בסעיף
להגשת
המועדכאמור
התנגדות
להגשתחלף
( )3חלף המועד ()3
ולא הוגשה התנגדות;
ולא הוגשה התנגדות;
התנאיםהתקיימות התנאים
התקיימותבדק את
אתעל הגבייה
הממונה
הגבייה בדק
( )4הממונה על ()4
נוספת ,שבעה ימים לפני
ימים לפני
שבעהפעם
נוספת,עד (ו)
שבפסקה (()1ג)
שבפסקה (()1ג) עד (ו) פעם
הבנקאי ,לכל המוקדם;
המוקדם;
לתאגיד
הפנייהלכל
הפנייה לתאגיד הבנקאי,
הרשות אישר כי קיבל
כי קיבל
אישרשל
המשפטי
הרשות
היועץ
המשפטי של
()5
( )5היועץ
מסמכים המעידים על
המעידים על
הגבייה ברשות
מסמכים
ברשותעל
מהממונה
מהממונה על הגבייה
שבפסקאות ( )1עד (.)4
התנאים (.)4
שבפסקאות ( )1עד
התקיימות התנאיםהתקיימות
(א)(()1ג)שסעיף קטן (א)(()1ג)
התנאים
התקיימותקטן
התנאים שסעיף
התקיימות בדיקת
(ב) לשם בדיקת (ב) לשם
כמשמעותו הארצי כמשמעותו
הגבייה במרשם
הארצי
במרשםעל
הגבייההממונה
(ה) ,יעיין
עדעל
עד (ה) ,יעיין הממונה
בסעיף 73ד.
בסעיף 73ד.
הוראות לעניין הדרך שבה
הדרך שבה
לקבוע
לעניין
רשאי
הוראות
המשפטים
(ג) שר המשפטים(ג)רשאישרלקבוע
רשות,זה.לפי הוראות סימן זה.
בידי סימן
הוראות
לפיחוב,
לגביית
הפנייהרשות,
חוב ,בידי
תתבצע
תתבצע הפנייה לגביית
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פרסום ומשלוח
הודעה על כוונה
לבצע פנייה
לגביית חוב

125ד( .א) רשות המבקשת לפנות לתאגיד בנקאי לשם גביית חוב
לפי הוראות סעיף 125ג ,תנקוט את כל הפעולות שלהלן ,לאחר
שבדקה את התקיימות התנאים לפנייה לגביית חוב שבסעיף
125ג(א)(()1א) עד (ו):
( )1תפרסם על חשבונה הודעה על כך בדרך שקבע
שר המשפטים בתקנות;
( )2תשלח הודעה לפי פסקה ( )1בדואר רשום לנושים
הידועים לה;
( )3תשלח הודעה לפי פסקה ( )1בדואר רשום לבן זוגו
ולילדיו של המוריש ,ואם ניתן צו ירושה או צו קיום
צוואה  -ליורשים.
(ב)

בהודעה לפי סעיף קטן (א) תפרט הרשות את כל אלה:
( )1פרטי זהותו של המוריש כפי שקבע שר המשפטים
בתקנות;
( )2הודעה על הכוונה לממש חוב לפי סימן זה לגבי
כספי העיזבון המעוקלים בחשבון שמתנהל על שם
המוריש אצל התאגיד הבנקאי ,והכול כפי שקבע שר
המשפטים בתקנות;
( )3זכותו של יורש או נושה של החייב להגיש
לממונה על הגבייה ברשות התנגדות לבקשה לפי סעיף
125ה והמועד להגשת ההתנגדות;
()4

התנגדות לגביית
חוב חלוט מכספי
העיזבון

פרטי הרשות כפי שקבע שר המשפטים בתקנות.

125ה( .א) יורש או נושה רשאי להגיש לממונה על הגבייה ברשות
שפרסמה או שלחה הודעה לפי סעיף 125ד התנגדות לגביית
חוב חלוט מכספי העיזבון לפי הוראות סימן זה ,בדרך שקבע
שר המשפטים בתקנות ,בתוך  45ימים מיום הפרסום או
מסירת ההודעה כאמור בסעיף 125ד ,לפי העניין (בסעיף זה -
התנגדות).
(ב) יורש לא יגיש התנגדות אלא אם כן הגיש לבית משפט
או לרשם לענייני ירושה בקשה לפי חוק זה לצו ירושה ,לצו
קיום צוואה או לצו למינוי מנהל עיזבון.
(ג) נושה לא יגיש התנגדות אלא אם כן הגיש ללשכת
ההוצאה לפועל בקשה לביצוע פסק דין נגד החייב או שהגיש
לבית משפט או לרשם לענייני ירושה בקשה לצו למינוי מנהל
עיזבון לעיזבון החייב לפי חוק זה.
(ד) הוגשה התנגדות ,יפסיק הממונה על הגבייה את ההליך
החלופי לסילוק חוב חלוט מכספי העיזבון.
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הוגשה התנגדות על ידי
(ב),על ידי
התנגדות
בסעיף קטן
הוגשה
האמור
קטן (ב),
על אף
בסעיף
(ה) על אף האמור(ה)
שישה חודשים מיום
מיום
וחלפו
חודשים
סעיף קטן
באותושישה
כאמורוחלפו
סעיף קטן
יורש כאמור באותויורש
הצוואהלפיוהיורש לא פעל לפי
קיוםלא פעל
והיורש
הצוואהאו צו
קיוםהירושה
שניתן צו
שניתן צו הירושה או צו
רשאית הרשות לפנות
לפנות
המוריש,
נושיהרשות
רשאית
המוריש ,את
 123להזמין
נושי
סעיף
סעיף  123להזמין את
אם מתקיימים שאר
שאר
מתקיימיםחוב
בבקשה לגביית
הבנקאיחוב אם
לתאגידלגביית
לתאגיד הבנקאי בבקשה
התנאים שבסעיף 125ג(א).
התנאים שבסעיף 125ג(א).
רשות שסך כל החובות
החובות
כל על
יחולו
שסך
רשותלא
סעיף זה
יחולו על
הוראות
(ו) הוראות סעיף(ו)זה לא
המרבי על הסכום המרבי
אינו עולה
הסכום
כלפיה
המוריש על
אינו עולה
כלפיהשל
החלוטים
החלוטים של המוריש
125ג(א)(()1ב).בסעיף 125ג(א)(()1ב).
כאמור
כאמור בסעיף
הפסקת הליך
הפסקת הליך
הממונה125ד ,ומצא הממונה
הוראות סעיף
לפיד ,ומצא
הודעה125
הוראות סעיף
פרסמה רשות
הודעה לפי
פרסמה רשות125ו.
125ו.
חלופי לסילוק חוב חלופי לסילוק חוב
תנאיחדל להתקיים תנאי
להתקייםלו כי
למידע שנמסר
בהתאםכי חדל
שנמסר לו
הגבייה
למידע
הגבייה בהתאםעל
חלוט מכספי עיזבון חלוט על
מכספי עיזבון
בסעיף 125ג(א)(()1ב) עד
125ג(א)(()1ב) עד
לגביית חוב כאמור
כאמור בסעיף
חוב לפנייה
מהתנאים
מהתנאים לפנייה לגביית
אלה:יחולו הוראות אלה:
או (,)2
הוראות
(ו) או ( ,)2יחולו (ו)

לתאגיד הבנקאי לשם
לשם
פנה
הבנקאי
הגבייה טרם
פנהעללתאגיד
הממונה
הגבייה טרם
( )1אם
( )1אם הממונה על
חובהחלופי לסילוק חוב
ההליך
לסילוק
החלופי את
ההליךהממונה
את יפסיק
החוב -
הממונה
גביית החוב  -יפסיקגביית
חלוט מכספי העיזבון;
חלוט מכספי העיזבון;
לתאגיד הבנקאי לשם
פנה לשם
הבנקאי
הגבייה
לתאגיד
הממונה על
הגבייה פנה
על אם
( )2אם הממונה ()2
ביטול הבנקאי על ביטול
לתאגיד
הממונהעל
יודיע הבנקאי
לתאגיד
החוב -
הממונה
גביית
גביית החוב  -יודיע
הפנייה;
הפנייה;
ביטול הפנייה כאמור
כאמור
הפנייה על
בנקאי הודעה
על ביטול
תאגיד
הודעה
בנקאיקיבל
( )3קיבל תאגיד ()3
כספים בהתאם לפנייה.
לפנייה.
לרשות
בהתאם
יעביר
כספים
( ,)2לא
לרשות
בפסקה
בפסקה ( ,)2לא יעביר
פניות נוספות
לגביית חוב

חוב או יותר ,לגבי אותו
לגבייתאותו
פניותר ,לגבי
שתיאו יות
בנקאיחוב
תאגידלגביית
קיבל פניות
בנקאי שתי
נוספות תאגיד 125ז.
פניות קיבל
125ז.
לגביית חוב
אלה:יחולו הוראות אלה:
מוריש,
מוריש ,יחולו הוראות
הוראות סימן זה לא יעלה
לפילא יעלה
שיסולקזה
הוראות סימן
החובות
שיסולקכללפי
( )1סך
( )1סך כל החובות
 60,000שקלים חדשים;
חדשים;
על  60,000שקלים על
קיבל פניות לגבייתם
לגבייתם
שהתאגיד
החובותפניות
שהתאגיד קיבל
עלה סך כל
החובות
( )2עלה סך כל ()2
יתרתחדשים או על יתרת
שקלים
או על
60,000
חדשים
זה על
שקלים
 60,000סימן
לפיעלהוראות
לפי הוראות סימן זה
הוראותהחובות לפי הוראות
לפייסולקו
הנמוך,
החובות
הבנק ,לפי
בחשבוןיסולקו
הסכום הנמוך,
הסכום בחשבון הבנק ,לפי
על פי יחס סכומיהם;
סכומיהם;
סעיף 125ב
סעיף 125ב על פי יחס
שהעביר כספים בהתאם
לאחרבהתאם
בנקאי,כספים
שהעביר
תאגיד
לאחר
קיבל
בנקאי,
( )3קיבל תאגיד ()3
קודמות),זו  -פניות קודמות),
יותר (בפסקה
אחת -אופניות
(בפסקה זו
לגביית חוב
לפנייהאו יותר
לפנייה לגביית חוב אחת
פנייה חדשה) ,וחלות,
וחלות,
חדשה) ,זו -
פנייה (בפסקה
לגביית חוב
(בפסקה זו -
חוב נוספת
פנייה נוספת לגבייתפנייה
התאגיד ( ,)2יעביר התאגיד
הוראות פסקה
( ,)2יעביר
החדשה,
הפנייהפסקה
בעקבותהוראות
בעקבות הפנייה החדשה,
עלסכום שלא יעלה על
החדשה,
שלא יעלה
לפנייה
סכום
בהתאם
החדשה,
לרשות,
לפנייה
הבנקאי
הבנקאי לרשות ,בהתאם
יתרת הסכום בחשבון
בחשבון
חדשים או
הסכום
שקלים
60,000יתרת
חדשים או
שקליםשבין
ההפרש שבין 60,000ההפרש
שהעביר התאגיד הבנקאי
הסכומיםהבנקאי
סך התאגיד
שהעביר
הנמוך ,ובין
הסכומים
הבנק ,לפי
הבנק ,לפי הנמוך ,ובין סך
בהתאם לפניות הקודמות .
בהתאם לפניות הקודמות .
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תיקון סעיף 160

.2

הוספת תוספת

.3

השבה

125ח .סולק לרשות חוב חלוט לפי הוראות סימן זה ,ומצא בית
המשפט ,לבקשת נושה ,יורש או מנהל העיזבון ,כי על הרשות
להשיב את הכספים שקיבלה בהתאם לפנייה לגביית חוב,
כולם או חלקם ,לרבות בשל סדר העדיפויות בסילוק חובות
העיזבון כאמור בסעיף  ,104תשיב הרשות את הכספים
שקיבלה ,כולם או חלקם ,למי שיורה בית המשפט וכפי שיורה,
בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ,כמשמעותם בסעיף (4ב) לחוק
פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א1961- ,5מיום קבלת הכספים
כאמור עד יום ההשבה.

פטור מאחריות

125ט .התאגיד הבנקאי לא יישא באחריות אזרחית אם פעל בהתאם
להוראות סימן זה.

תחולת הוראות
מפקודת המסים
(גבייה)

125י .ההוראות לפי סעיף 7ב לפקודת המסים (גבייה) 6לעניין צו
עיקול או צו מסירה ,ובכלל זה ההוראות לעניין מתן צו
כאמור והחובה למסור מעוקל בהתאם לצו ,יחולו ,בשינויים
המחויבים ,לעניין פנייה לגביית חוב בידי הממונה על הגבייה
והעברת כספי עיזבון לרשות בידי התאגיד הבנקאי לפי פנייה
כאמור ,בהתאם להוראות סימן זה.

שינוי הסכום
המרבי

125יא .שר המשפטים ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
רשאי לשנות ,בצו ,את הסכום המרבי.

שמירת דינים

125יב .אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מהוראות פקודת פשיטת
הרגל".

בסעיף  160לחוק העיקרי -
()1

בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "ושינוי התוספת";

( )2בסעיף קטן (א)( ,)3במקום הסיפה החל במלים "צורתן של הודעות" יבוא "הודעות
ברבים ,ובכלל זה צורתן של הודעות ברבים ודרכי פרסומן ,לרבות מועדי פרסומן ,בארץ
ובחוץ לארץ";
()3

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) שר המשפטים ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,רשאי ,בצו,
לשנות את התוספת; הוראות סימן ה' 1בפרק השישי יחולו על רשויות המנויות
בתוספת שלוש שנים מיום שנקבעו בחוק זה או לפיו ,בתוספת ,ושר המשפטים
רשאי להאריך בדרך האמורה את התקופה ,לעניין רשות מסוימת ,לתקופה אחת
נוספת של שלוש שנים".

אחרי סעיף  161לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת
(ההגדרה "רשות" שבסעיף 125א)

5
6
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()1

רשות המסים בישראל;

()2

המוסד לביטוח לאומי;

()3

רשות מקומית".

ס"ח התשכ"א ,עמ' .192
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' (ע) ( ,1374א) .1399
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תיקון חוק
תיקון חוק
לפועל ,התשכ"ז1967-- 7
התשכ"ז1967-- 7
בחוק ההוצאה
ההוצאה לפועל,
בחוק
.4
.4
ההוצאה לפועל -
ההוצאה לפועל
העיזבון שבידי צד
נכסי
כלפי
78א
סעיף
לפי
בהליכים
"או
יבוא
בסופו
,78
בסעיף
()1
צד
שבידי
העיזבון
נכסי
כלפי
78א
סעיף
לפי
בהליכים
"או
יבוא
בסופו
,78
בסעיף
()1
מס' 61

שלישי";
()2

שלישי";

אחרי סעיף )2(78יבוא:אחרי סעיף  78יבוא:

"צו לגביית חוב
מכספי עיזבון של
חייב שנפטר

לגביית חוב
"צו
 (א) בסעיף זה -78א.
בסעיף זה
78א( .א)

מכספי עיזבון של
חייב שנפטר
לביצוע פסק דין כספי או
כספי או
בקשה
פסק דין
דין" -
לביצוע
בקשה פסק
"בקשה-לביצוע
"בקשה לביצוע פסק דין"

לבצעו כמו פסק דין של
חוקדין של
פסק
כמולפי
שניתן
לבצעו
חוקאחר
חיוב
כל חיוב אחר שניתןכללפי
לביצוע פסק דין למזונות
בקשה למזונות
פסק דין
למעט
לביצוע
משפט,
בקשה
בית משפט ,למעטבית
משכנתה;משכון או משכנתה;
או למימוש
ובקשה
ובקשה למימוש משכון
הירושה ,התשכ"ה1965-;8
התשכ"ה1965-;8
הירושה"  -חוק
הירושה,
"חוק
"חוק הירושה"  -חוק
חדשים או סכום אחר
שקלים אחר
20,000או סכום
חדשים
המרבי" -
 20,000שקלים
"הסכום המרבי" "-הסכום
הוראות סעיף קטן (ט);
לפי(ט);
שנקבעקטן
שנקבע לפי הוראות סעיף
חדש],הרגל[ ,נוסח חדש],
[נוסחפשיטת
פקודת
הרגל,
הרגל" -
פשיטתפשיטת
"פקודתפקודת
"פקודת פשיטת הרגל" -
התש"ם1980- ;9התש"ם1980-;9
ו"צו קיום צוואה" -
צוואה" -
מנהל עיזבון"
ו"צו קיום
למינוי
עיזבון"
ירושה"" ,צו
למינוי מנהל
"צו ירושה"" ,צו "צו
כמשמעותם בחוק הירושה;
כמשמעותם בחוק הירושה;
שהגיש למנהל לשכת
בנקאילשכת
תאגידלמנהל
שהגיש
בנקאי" -
תאגיד בנקאי
"תאגיד בנקאי" "-תאגיד
(45א)(44ב) או (ג) או (45א)
לפיאוסעיף
הודעה (ג)
לפועל(44ב) או
ההוצאה סעיף
ההוצאה לפועל הודעה לפי
או (ב) ,לפי העניין .או (ב) ,לפי העניין .
הירושה ,כפי שהוחל
שהוחל
כפילחוק
הירושה104,
האמור בסעיף
 104לחוק
על אף
(ב) על אף האמור(ב)בסעיף
לפועל רשאי להורות
להורות
ההוצאה
רשאי
רשם
לפועל
האמור,
ההוצאה
 124לחוק
בסעיףרשם
בסעיף  124לחוק האמור,
חייב שנפטר ,להעביר
להעביר
זוכה של
שנפטר,
לבקשת
בצו,חייב
בנקאי ,של
לבקשת זוכה
לתאגיד בנקאי ,בצו,לתאגיד
החייבמכספי עיזבון החייב
עיזבוןסכום
מכספילפועל
ההוצאה
סכום
לשכת
לפועל
מנהל
ההוצאה
לידי מנהל לשכת לידי
שלא יעלה על הסכום
הבנקאיהסכום
יעלה על
התאגיד
בידי שלא
הבנקאי
המוחזקים
המוחזקים בידי התאגיד
לטובת של החייב לטובת
מעיזבונו
החייב
שלפסוק
מעיזבונוחוב
לשם גביית
המרבי,פסוק
המרבי ,לשם גביית חוב
מכספי עיזבון); הורה
הורה
עיזבון);חוב
מכספילגביית
חוב  -צו
(בסעיף זה
הזוכהלגביית
הזוכה (בסעיף זה  -צו
לשכת לידי מנהל לשכת
מנהלהבנקאי
התאגיד
יעביר לידי
כאמור,הבנקאי
התאגיד
הרשם
הרשם כאמור ,יעביר
לצו.כאמור בהתאם לצו.
הסכום
בהתאם
לפועל את
ההוצאה כאמור
ההוצאה לפועל את הסכום
(ג)

שהגיש ללשכת ההוצאה
ההוצאה
שנפטר,
ללשכת
חייב
שהגיש
זוכה של
(ג) חייב()1שנפטר,
( )1זוכה של
רשאי להגיש לרשם
לרשם
פסק דין,
להגיש
לביצוע
בקשה רשאי
פסק דין,
לפועל
לפועל בקשה לביצוע
מכספילגביית חוב מכספי
לקבלת צו
בקשה חוב
לפועללגביית
לקבלת צו
ההוצאה
ההוצאה לפועל בקשה
מכספילגביית חוב מכספי
בקשה לצו
לגביית חוב
(בסעיף זה -
בקשה לצו
עיזבון
עיזבון (בסעיף זה -
אלה:מתקיימים כל אלה:
עיזבון) ,אם
עיזבון) ,אם מתקיימים כל
מיום פטירת החייב
החייב
לפחות
פטירת
מיוםשנה
לפחותחלפה
(א) חלפה שנה (א)
למיטב ידיעתו; למיטב ידיעתו;
או החובות הפסוקים
הפסוקים
החובות הפסוק
הפסוקסךאוכל החוב
(ב) סך כל החוב (ב)
אותו זוכה אינו עולה
עולה
לטובת
החייבאינו
אותו זוכה
במצטבר נגד
במצטבר נגד החייב לטובת
זה יובאו בחשבון כל
לעניין כל
המרבי;בחשבון
הסכום יובאו
לעניין זה
על הסכום המרבי; על

7
8
9

ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"ח ,עמ' .687
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .63
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,34עמ'  .639
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הסכומים המסולקים לפי סעיף זה לטובת אותו
זוכה גם אם סולקו במועדים שונים;
(ג) לא ניתן לגבי עיזבון החייב צו ירושה או צו
קיום צוואה ,לפי העניין ,ואם ניתן צו כאמור -
חלפו שישה חודשים מיום מתן הצו והיורשים
לא פעלו להזמין את נושי המוריש לפי סעיף 123
לחוק הירושה;
(ד) אין בקשה תלויה ועומדת לצו ירושה או
צו קיום צוואה ,שהוגשה לפי חוק הירושה לגבי
עיזבון החייב;
(ה) הרשם לענייני ירושה לא מינה מנהל
לעיזבון החייב ולא הוגשה לו בקשה לצו למינוי
מנהל עיזבון ,לפי חוק הירושה;
(ו) לא ניתן לגבי החייב צו כינוס כאמור בסעיף 6
לפקודת פשיטת הרגל או צו ניהול עיזבון בפשיטת
רגל כאמור בסעיף  202לפקודה האמורה;
(ז) לא נמסרה לזוכה הודעה על כך שהתמנה
מנהל לעיזבון החייב לפי חוק הירושה ,בידי בית
משפט ,על כך שתלויה ועומדת נגד עיזבון החייב,
בבית משפט ,בקשה לצו למינוי מנהל עיזבון לפי
החוק האמור או בקשה לניהול עיזבון בפשיטת
רגל לפי פקודת פשיטת הרגל או על כך שתלויה
ועומדת נגד החייב ,בבית משפט ,בקשת פשיטת
רגל לפי אותה פקודה.
( )2הזוכה יבדוק את התקיימות התנאים שבפסקה (()1ג)
עד (ו) שבעה ימים לפני הגשת הבקשה לצו לגביית חוב
מכספי עיזבון ,לכל המוקדם.
(ד)

( )1בבקשה לצו לגביית חוב מכספי עיזבון יציין
הזוכה את פרטי היורשים של החייב הידועים לו ,ובכלל
זה פרטי התקשרות עדכניים עם אותם יורשים .
( )2לבקשה כאמור בפסקה ( )1יצורף תצהיר בדבר
התקיימות התנאים להגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן 
(ג);
לא ידוע לזוכה על קיומם של יורשים לחייב ,יציין
עובדה זו בתצהיר.
( )3הזוכה יודיע לרשם ההוצאה לפועל על כל שינוי
בפרט מהפרטים שצוינו בבקשה כאמור בפסקה (.)1

(ה)

( )1הוגשה בקשה לצו לגביית חוב מכספי עיזבון,
ינקוט הזוכה את כל הפעולות שלהלן:
(א) יפרסם על חשבונו ,בעצמו או באמצעות
רשות האכיפה והגבייה ,הודעה על הגשת
הבקשה ,בדרך שקבע שר המשפטים בתקנות;
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פסקת משנה (א) בדואר
לפיבדואר
הודעה(א)
ישלח משנה
לפי פסקת
(ב) ישלח הודעה(ב)
וליורשים הידועים לו.
הידועים לו.
רשום לנושים
רשום לנושים וליורשים
()2

אלה:הזוכה את כל אלה:
כליפרט
את()1
פסקה
הזוכה
יפרט לפי
בהודעה
פסקה ()1
בהודעה לפי ()2
החייב כפי שקבע שר
שקבע שר
זהותו של
החייב כפי
של פרטי
(א) פרטי זהותו (א)
המשפטים בתקנות;המשפטים בתקנות;
נושה של החייב להגיש
להגיש
החייבאו
של יורש
זכותושל
(ב) זכותו של יורש(ב)או נושה
התנגדות לבקשה לפי
לבקשה לפי
ההוצאה לפועל
לרשםהתנגדות
לרשם ההוצאה לפועל
והמועד להגשת התנגדות.
התנגדות.
להגשת(ו),
סעיף קטן
והמועד
הוראות
הוראות סעיף קטן (ו),

(ו)

רשאי להגיש לרשם
לרשם
החייב
להגיש
נושה של
או רשאי
החייב
()1שליורש
( )1יורש או(ו) נושה
או מיום הפרסום או
ימים
הפרסום
בתוך 45
לפועל,מיום
ההוצאה ימים
ההוצאה לפועל ,בתוך 45
לגבייתהבקשה לצו לגביית
לצוהגשת
הבקשה על
הגשתההודעה
המשלוח של
המשלוח של ההודעה על
העניין,קטן (ה) ,לפי העניין,
לפיבסעיף
כאמור
קטן (ה),
עיזבון
בסעיף
מכספי
כאמור
חוב מכספי עיזבון חוב
עיזבוןחוב מכספי עיזבון
לגביית
מכספי
חוב לצו
לבקשה
לגביית
התנגדות
התנגדות לבקשה לצו
בתקנות (בסעיף קטן זה -
קטן זה -
המשפטים
בתקנות (בסעיף
שקבע שר
המשפטים
בדרך שקבע שר בדרך
התנגדות) .
התנגדות) .
לבית אם כן הגיש לבית
התנגדות אלא
אם כן הגיש
אלאיגיש
התנגדות לא
( )2יורש לא יגיש( )2יורש
בקשה לפי חוק הירושה
הירושה
ירושה
לענייניחוק
בקשה לפי
לרשם
ירושה
משפט או
משפט או לרשם לענייני
מנהל לצו למינוי מנהל
צוואה או
למינוי
קיום
לצולצו
ירושה ,או
קיום צוואה
לצו ירושה ,לצו לצו
עיזבון.
עיזבון.
ללשכתאם כן הגיש ללשכת
התנגדות אלא
יגישכן הגיש
אלא אם
נושה לא
התנגדות
( )3נושה לא יגיש()3
פסק דין נגד החייב או
החייב או
נגדלביצוע
בקשה
פסק דין
לפועל
לביצוע
ההוצאה
ההוצאה לפועל בקשה
לענייני ירושה בקשה לצו
בקשה לצו
ירושהלרשם
משפט או
לענייני
לבית
לרשם
שהגיש
שהגיש לבית משפט או
החייב לפי חוק הירושה.
הירושה.
לעיזבון
לפי חוק
עיזבון
החייב
לעיזבוןמנהל
למינוי מנהל עיזבוןלמינוי
כיההוצאה לפועל כי
רשם
לפועל
ונוכח
ההוצאה
התנגדות
רשם
הוגשה
התנגדות ונוכח
()4
( )4הוגשה
ידחה את הבקשה לצו
הבקשה לצו
התנאיםאתלהגשתה,
להגשתה ,ידחה
מתקיימים התנאיםמתקיימים
עיזבון .חוב מכספי עיזבון .
לגביית חוב מכספי לגביית
הוגשה התנגדות על ידי
על ידי
התנגדות(,)2
האמור בפסקה
אףהוגשה
על(,)2
בפסקה
( )5על אף האמור ()5
שישה חודשים מיום
מיום
וחלפו
חודשים
שישהפסקה
וחלפובאותה
כאמור
פסקה
יורש כאמור באותהיורש
הצוואה והיורש לא פעל
לא פעל
קיום
והיורש
הצוואהאו צו
קיוםהירושה
שניתן צו
שניתן צו הירושה או צו
להזמין את נושי המוריש,
המוריש,
הירושה
את נושי
לחוק
להזמין
סעיף 123
הירושה
לפי סעיף  123לחוקלפי
צו לגביית חוב מכספי
מכספי
חובלתת
לפועל
לגביית
ההוצאה
לתת צו
רשם
לפועל
רשאי רשם ההוצאהרשאי
התנאים שבסעיף קטן (ז).
שארקטן (ז).
שבסעיף
מתקיימים
התנאים
שאראם
עיזבון
עיזבון אם מתקיימים

מכספי עיזבון ,ומצא רשם
ומצא רשם
לגביית חוב
לצו עיזבון,
מכספי
בקשה
הוגשהחוב
לצו לגביית
(ז) הוגשה בקשה(ז)
אלה,צורשאי הוא לתת צו
הואכללתת
מתקיימים
אלה ,רשאי
לפועל כי
מתקיימים כל
ההוצאה לפועל כיההוצאה
עיזבון בהתאם לבקשה:
לבקשה:
מכספי
בהתאם
לגביית חוב
לגביית חוב מכספי עיזבון
להגשת הבקשה כאמור
התנאים כאמור
להגשת הבקשה
מתקיימים
התנאים
( )1מתקיימים ()1
(ז);קטן (ג)(()1א) עד (ז);
בסעיף
בסעיף קטן (ג)(()1א) עד
זוכההחייב לטובת זוכה
לטובת נגד
הוצאה לפועל
נגד החייב
לפועלתיק
הוצאה אין
()2
( )2אין תיק
אחר;
אחר;
התנגדות(ו),כאמור בסעיף קטן (ו),
בסעיף קטן
להגשת
כאמור
המועד
התנגדות
להגשת חלף
( )3חלף המועד ()3
ולא הוגשה התנגדות.
ולא הוגשה התנגדות.
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(ח) נגבה חוב בהתאם לצו לגביית חוב מכספי עיזבון לפי
סעיף זה ,ומצא בית המשפט ,לבקשת נושה ,יורש או מנהל
העיזבון ,כי הזוכה לא היה זכאי לגבות את החוב האמור
מהעיזבון ,כולו או חלקו ,לרבות בשל סדר העדיפויות בסילוק
חובות העיזבון כאמור בסעיף  104לחוק הירושה ,ישיב הזוכה
את הכספים שקיבל בהתאם לצו ,כולם או חלקם ,למי שיורה
בית המשפט וכפי שיורה ,בצירוף הפרשי ריבית והצמדה
כמשמעותם בסעיף (4ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה מיום
קבלת הכספים כאמור עד יום ההשבה.
(ט) שר המשפטים ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת ,רשאי לשנות ,בצו ,את הסכום המרבי.
(י) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות פקודת
פשיטת הרגל".
תחילה

.5

תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו.
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה
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אי י לת ש ק ד
שרת המשפטים

יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת
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