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חוק הירושה )תיקון מס' 17(, התשע"ח-2018*

הוספתסימןה'1
בפרקהשישי

בחוקהירושה,התשכ"ה-11965)להלן-החוקהעיקרי(,אחריסעיף125יבוא:1ר

"סימן ה'1: הליך חלופי לסילוק חובות מכספי העיזבון בלא 
מינוי מנהל עיזבון ושלא בידי היורשים

בסימןזה-125ארהגדרות-סימןה'1

הליך - העיזבון" מכספי חלוט חוב לסילוק חלופי "הליך
לגבייתחובחלוטמכספיהעיזבוןלפיהוראותסימןזה;

"חובחלוט"-חיובשהגיעמועדפירעונווטרםשולם,והמועד
להגשתערעורלגביוחלףולאהוגשערעוראושהוגש
עוד ניתנת שאינה סופית בהחלטה ונדחה ערעור
זו, בהגדרה חלוט; דין פסק לגביו שניתן או לערעור

"ערעור"-לרבותערראוהשגה,לפיהעניין;

"הממונהעלהגבייה"-כהגדרתובפקודתהמסים)גבייה(2,
ולענייןהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות-מנהל
המרכזאועובדהמרכזשהמנהלהסמיכולענייןסימן

זה;

אחר סכום או חדשים שקלים 20,000 - המרבי" "הסכום
שנקבעלפיהוראותסעיף125יא;

"פקודתפשיטתהרגל"-פקודתפשיטתהרגל]נוסחחדש[,
התש"ם-31980;

"רשות"-גוףשהואנושהשלמוריש,המנויבתוספת,לרבות
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות;

"תאגידבנקאי"-תאגידבנקאיכהגדרתובחוקהבנקאות
)רישוי(,התשמ"א-1981ר,שהגישהודעהבדברהימצאו
לפקודת )2( או 7א)1( בסעיף כאמור בידיו נכס של

המסים)גבייה(,לגבינכסשלמורישר

העברתכספי
עיזבוןלרשות

בהתאםלפנייה
לגבייתחוב

עלאףהאמורבסעיףר10כפישהוחלבסעיףר12,קיבלתאגיד125בר
בנקאיפנייהמרשותלגבייתחובכאמורבסעיף125ג,יעביר
לרשותבהתאםלפנייהסכוםמכספיהעיזבוןהמוחזקיםבידיו
שלאיעלהעלהסכוםהמרבי,והכולבהתאםלהוראותסימן

זהר

הממונהעלהגבייהברשותרשאילפנותלתאגידבנקאי125גרפנייהלגבייתחוב )א(
שהגישלאותהרשותהודעהבדברהימצאושלנכסבידיו
לשם )גבייה(, המסים לפקודת )2( או 7א)1( בסעיף כאמור
גבייתחובחלוטשלהמורישמכספיהעיזבון)בסימןזה-

פנייהלגבייתחוב(,אםמתקיימיםכלאלה:

התקבלבכנסתביוםד'באבהתשע"ח)16ביולי2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-5ר10,מיוםכ"טבאיירהתשע"ו)6ביוני2016(,עמ'1036ר

ס"חהתשכ"ה,עמ'63;התשע"ח,עמ'ר21ר 1

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(ר137,)א(1399ר 2

דינימדינתישראל,נוסחחדשר3,עמ'639ר 3

ס"חהתשמ"א,עמ'232ר ר
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הממונהעלהגבייהבדקומצאכימתקיימיםכל )1(
אלה:

חלפהשנהלפחותמיוםפטירתהמוריש; )א(

המוריש של החלוטים החובות כל סך )ב(
המרבי; הסכום על עולה אינו רשות לאותה
לענייןזהיובאובחשבוןכלהסכומיםהמסולקים
סולקו אם גם רשות אותה בידי זה סימן לפי

במועדיםשונים;

איןבקשהתלויהועומדתלצוירושהאוצו )ג(
קיוםצוואהלגביהעיזבון;

לאניתןלגביהעיזבוןצוירושהאוצוקיום )ד(
צוואה,לפיהעניין,ואםניתןצוכאמור-חלפו
לא והיורשים הצו מתן מיום חודשים שישה

פעלולהזמיןאתנושיהמורישלפיסעיף123;

מנהל מינה לא ירושה לענייני הרשם )ה(
עיזבון,ולאהוגשהלרשםבקשהלמינוימנהל

עיזבון;

כאמור כינוס צו המוריש לגבי ניתן לא )ו(
ניהול צו או הרגל פשיטת לפקודת 6 בסעיף
עיזבוןבפשיטתרגלכאמורבסעיף202לפקודה

האמורה;

כך על הודעה הגבייה על לממונה נמסרה לא )2(
שהתמנהמנהלעיזבוןבידיביתמשפט,עלכךשתלויה
ועומדתנגדהעיזבון,בביתמשפט,בקשהלמינוימנהל
עיזבוןאובקשהלניהולעיזבוןבפשיטתרגללפיפקודת
פשיטתהרגל,אועלכךשתלויהועומדתנגדהמוריש

בביתמשפטבקשתפשיטתרגללפיאותהפקודה;

חלףהמועדלהגשתהתנגדותכאמורבסעיף125ה )3(
ולאהוגשההתנגדות;

הממונהעלהגבייהבדקאתהתקיימותהתנאים )ר(
)ו(פעםנוספת,שבעהימיםלפני )1()ג(עד שבפסקה

הפנייהלתאגידהבנקאי,לכלהמוקדם;

קיבל כי אישר הרשות של המשפטי היועץ )5(
מהממונהעלהגבייהברשותמסמכיםהמעידיםעל

התקיימותהתנאיםשבפסקאות)1(עד)ר(ר

לשםבדיקתהתקיימותהתנאיםשסעיףקטן)א()1()ג( )ב(
עד)ה(,יעייןהממונהעלהגבייהבמרשםהארציכמשמעותו

בסעיף73דר

שרהמשפטיםרשאילקבועהוראותלענייןהדרךשבה )ג(
תתבצעהפנייהלגבייתחוב,בידירשות,לפיהוראותסימןזהר

הממונהעלהגבייהבדקומצאכימתקיימיםכל )1(
אלה:

חלפהשנהלפחותמיוםפטירתהמוריש; )א(

המוריש של החלוטים החובות כל סך )ב(
המרבי; הסכום על עולה אינו רשות לאותה
לענייןזהיובאובחשבוןכלהסכומיםהמסולקים
סולקו אם גם רשות אותה בידי זה סימן לפי

במועדיםשונים;

איןבקשהתלויהועומדתלצוירושהאוצו )ג(
קיוםצוואהלגביהעיזבון;

לאניתןלגביהעיזבוןצוירושהאוצוקיום )ד(
צוואה,לפיהעניין,ואםניתןצוכאמור-חלפו
לא והיורשים הצו מתן מיום חודשים שישה

פעלולהזמיןאתנושיהמורישלפיסעיף123;

מנהל מינה לא ירושה לענייני הרשם )ה(
עיזבון,ולאהוגשהלרשםבקשהלמינוימנהל

עיזבון;

כאמור כינוס צו המוריש לגבי ניתן לא )ו(
ניהול צו או הרגל פשיטת לפקודת 6 בסעיף
עיזבוןבפשיטתרגלכאמורבסעיף202לפקודה

האמורה;

כך על הודעה הגבייה על לממונה נמסרה לא )2(
שהתמנהמנהלעיזבוןבידיביתמשפט,עלכךשתלויה
ועומדתנגדהעיזבון,בביתמשפט,בקשהלמינוימנהל
עיזבוןאובקשהלניהולעיזבוןבפשיטתרגללפיפקודת
פשיטתהרגל,אועלכךשתלויהועומדתנגדהמוריש

בביתמשפטבקשתפשיטתרגללפיאותהפקודה;

חלףהמועדלהגשתהתנגדותכאמורבסעיף125ה )3(
ולאהוגשההתנגדות;

הממונהעלהגבייהבדקאתהתקיימותהתנאים )ר(
)ו(פעםנוספת,שבעהימיםלפני )1()ג(עד שבפסקה

הפנייהלתאגידהבנקאי,לכלהמוקדם;

קיבל כי אישר הרשות של המשפטי היועץ )5(
מהממונהעלהגבייהברשותמסמכיםהמעידיםעל

התקיימותהתנאיםשבפסקאות)1(עד)ר(ר

לשםבדיקתהתקיימותהתנאיםשסעיףקטן)א()1()ג( )ב(
עד)ה(,יעייןהממונהעלהגבייהבמרשםהארציכמשמעותו

בסעיף73דר

שרהמשפטיםרשאילקבועהוראותלענייןהדרךשבה )ג(
תתבצעהפנייהלגבייתחוב,בידירשות,לפיהוראותסימןזהר
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פרסוםומשלוח
הודעהעלכוונה

לבצעפנייה
לגבייתחוב

רשותהמבקשתלפנותלתאגידבנקאילשםגבייתחוב125דר )א(
לפיהוראותסעיף125ג,תנקוטאתכלהפעולותשלהלן,לאחר
שבדקהאתהתקיימותהתנאיםלפנייהלגבייתחובשבסעיף

125ג)א()1()א(עד)ו(:

תפרסםעלחשבונההודעהעלכךבדרךשקבע )1(
שרהמשפטיםבתקנות;

תשלחהודעהלפיפסקה)1(בדואררשוםלנושים )2(
הידועיםלה;

תשלחהודעהלפיפסקה)1(בדואררשוםלבןזוגו )3(
ולילדיושלהמוריש,ואםניתןצוירושהאוצוקיום

צוואה-ליורשיםר

בהודעהלפיסעיףקטן)א(תפרטהרשותאתכלאלה: )ב(

פרטיזהותושלהמורישכפישקבעשרהמשפטים )1(
בתקנות;

הודעהעלהכוונהלממשחובלפיסימןזהלגבי )2(
שם על שמתנהל בחשבון המעוקלים העיזבון כספי
המורישאצלהתאגידהבנקאי,והכולכפישקבעשר

המשפטיםבתקנות;

להגיש החייב של נושה או יורש של זכותו )3(
לממונהעלהגבייהברשותהתנגדותלבקשהלפיסעיף

125הוהמועדלהגשתההתנגדות;

פרטיהרשותכפישקבעשרהמשפטיםבתקנותר )ר(

התנגדותלגביית
חובחלוטמכספי

העיזבון

יורשאונושהרשאילהגישלממונהעלהגבייהברשות125הר )א(
שפרסמהאושלחההודעהלפיסעיף125דהתנגדותלגביית
חובחלוטמכספיהעיזבוןלפיהוראותסימןזה,בדרךשקבע
או הפרסום מיום ימים 5ר בתוך בתקנות, המשפטים שר
מסירתההודעהכאמורבסעיף125ד,לפיהעניין)בסעיףזה-

התנגדות(ר

יורשלאיגישהתנגדותאלאאםכןהגישלביתמשפט )ב(
אולרשםלענייניירושהבקשהלפיחוקזהלצוירושה,לצו

קיוםצוואהאולצולמינוימנהלעיזבוןר

ללשכת הגיש כן אם אלא התנגדות יגיש לא נושה )ג(
ההוצאהלפועלבקשהלביצועפסקדיןנגדהחייבאושהגיש
לביתמשפטאולרשםלענייניירושהבקשהלצולמינוימנהל

עיזבוןלעיזבוןהחייבלפיחוקזהר

הוגשההתנגדות,יפסיקהממונהעלהגבייהאתההליך )ד(
החלופילסילוקחובחלוטמכספיהעיזבוןר
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עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,הוגשההתנגדותעלידי )ה(
יורשכאמורבאותוסעיףקטןוחלפושישהחודשיםמיום
שניתןצוהירושהאוצוקיוםהצוואהוהיורשלאפעללפי
סעיף123להזמיןאתנושיהמוריש,רשאיתהרשותלפנות
שאר מתקיימים אם חוב בבקשהלגביית הבנקאי לתאגיד

התנאיםשבסעיף125ג)א(ר

הוראותסעיףזהלאיחולועלרשותשסךכלהחובות )ו(
החלוטיםשלהמורישכלפיהאינועולהעלהסכוםהמרבי

כאמורבסעיף125ג)א()1()ב(ר

הפסקתהליך
חלופילסילוקחוב
חלוטמכספיעיזבון

פרסמהרשותהודעהלפיהוראותסעיף125ד,ומצאהממונה125ור
עלהגבייהבהתאםלמידעשנמסרלוכיחדללהתקייםתנאי
מהתנאיםלפנייהלגבייתחובכאמורבסעיף125ג)א()1()ב(עד

)ו(או)2(,יחולוהוראותאלה:

אםהממונהעלהגבייהטרםפנהלתאגידהבנקאילשם )1(
גבייתהחוב-יפסיקהממונהאתההליךהחלופילסילוקחוב

חלוטמכספיהעיזבון;

לשם הבנקאי לתאגיד פנה הגבייה על הממונה אם )2(
ביטול על הבנקאי לתאגיד הממונה יודיע - החוב גביית

הפנייה;

קיבלתאגידבנקאיהודעהעלביטולהפנייהכאמור )3(
בפסקה)2(,לאיעבירלרשותכספיםבהתאםלפנייהר

פניותנוספות
לגבייתחוב

קיבלתאגידבנקאישתיפניותלגבייתחובאויותר,לגביאותו125זר
מוריש,יחולוהוראותאלה:

סךכלהחובותשיסולקלפיהוראותסימןזהלאיעלה )1(
על60,000שקליםחדשים;

עלהסךכלהחובותשהתאגידקיבלפניותלגבייתם )2(
לפיהוראותסימןזהעל60,000שקליםחדשיםאועליתרת
הסכוםבחשבוןהבנק,לפיהנמוך,יסולקוהחובותלפיהוראות

סעיף125בעלפייחססכומיהם;

בהתאם כספים שהעביר לאחר בנקאי, תאגיד קיבל )3(
לפנייהלגבייתחובאחתאויותר)בפסקהזו-פניותקודמות(,
פנייהנוספתלגבייתחוב)בפסקהזו-פנייהחדשה(,וחלות,
בעקבותהפנייההחדשה,הוראותפסקה)2(,יעבירהתאגיד
הבנקאילרשות,בהתאםלפנייההחדשה,סכוםשלאיעלהעל
ההפרששבין60,000שקליםחדשיםאויתרתהסכוםבחשבון
הבנק,לפיהנמוך,וביןסךהסכומיםשהעבירהתאגידהבנקאי

בהתאםלפניותהקודמותר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,הוגשההתנגדותעלידי )ה(
יורשכאמורבאותוסעיףקטןוחלפושישהחודשיםמיום
שניתןצוהירושהאוצוקיוםהצוואהוהיורשלאפעללפי
סעיף123להזמיןאתנושיהמוריש,רשאיתהרשותלפנות
מתקיימיםשאר אם חוב בבקשהלגביית הבנקאי לתאגיד

התנאיםשבסעיף125ג)א(ר

הוראותסעיףזהלאיחולועלרשותשסךכלהחובות )ו(
החלוטיםשלהמורישכלפיהאינועולהעלהסכוםהמרבי

כאמורבסעיף125ג)א()1()ב(ר

הפסקתהליך
חלופילסילוקחוב
חלוטמכספיעיזבון

פרסמהרשותהודעהלפיהוראותסעיף125ד,ומצאהממונה125ור
עלהגבייהבהתאםלמידעשנמסרלוכיחדללהתקייםתנאי
מהתנאיםלפנייהלגבייתחובכאמורבסעיף125ג)א()1()ב(עד

)ו(או)2(,יחולוהוראותאלה:

אםהממונהעלהגבייהטרםפנהלתאגידהבנקאילשם )1(
גבייתהחוב-יפסיקהממונהאתההליךהחלופילסילוקחוב

חלוטמכספיהעיזבון;

לשם הבנקאי לתאגיד פנה הגבייה על הממונה אם )2(
ביטול על הבנקאי לתאגיד הממונה יודיע - החוב גביית

הפנייה;

קיבלתאגידבנקאיהודעהעלביטולהפנייהכאמור )3(
בפסקה)2(,לאיעבירלרשותכספיםבהתאםלפנייהר

פניותנוספות
לגבייתחוב

קיבלתאגידבנקאישתיפניותלגבייתחובאויותר,לגביאותו125זר
מוריש,יחולוהוראותאלה:

סךכלהחובותשיסולקלפיהוראותסימןזהלאיעלה )1(
על60,000שקליםחדשים;

עלהסךכלהחובותשהתאגידקיבלפניותלגבייתם )2(
לפיהוראותסימןזהעל60,000שקליםחדשיםאועליתרת
הסכוםבחשבוןהבנק,לפיהנמוך,יסולקוהחובותלפיהוראות

סעיף125בעלפייחססכומיהם;

בהתאם כספים שהעביר לאחר בנקאי, תאגיד קיבל )3(
לפנייהלגבייתחובאחתאויותר)בפסקהזו-פניותקודמות(,
פנייהנוספתלגבייתחוב)בפסקהזו-פנייהחדשה(,וחלות,
בעקבותהפנייההחדשה,הוראותפסקה)2(,יעבירהתאגיד
הבנקאילרשות,בהתאםלפנייההחדשה,סכוםשלאיעלהעל
ההפרששבין60,000שקליםחדשיםאויתרתהסכוםבחשבון
הבנק,לפיהנמוך,וביןסךהסכומיםשהעבירהתאגידהבנקאי

בהתאםלפניותהקודמותר
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בית125חרהשבה ומצא זה, סימן הוראות לפי חלוט חוב לרשות סולק
המשפט,לבקשתנושה,יורשאומנהלהעיזבון,כיעלהרשות
להשיבאתהכספיםשקיבלהבהתאםלפנייהלגבייתחוב,
כולםאוחלקם,לרבותבשלסדרהעדיפויותבסילוקחובות
הכספים את הרשות תשיב ר10, בסעיף כאמור העיזבון
שקיבלה,כולםאוחלקם,למישיורהביתהמשפטוכפישיורה,
בצירוףהפרשיריביתוהצמדה,כמשמעותםבסעיףר)ב(לחוק
פסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-51961,מיוםקבלתהכספים

כאמורעדיוםההשבהר

התאגידהבנקאילאיישאבאחריותאזרחיתאםפעלבהתאם125טרפטורמאחריות
להוראותסימןזהר

תחולתהוראות
מפקודתהמסים

)גבייה(

)גבייה(6לענייןצו125יר 7בלפקודתהמסים ההוראותלפיסעיף
צו מתן לעניין ההוראות זה ובכלל מסירה, צו או עיקול
כאמורוהחובהלמסורמעוקלבהתאםלצו,יחולו,בשינויים
המחויבים,לענייןפנייהלגבייתחובבידיהממונהעלהגבייה
והעברתכספיעיזבוןלרשותבידיהתאגידהבנקאילפיפנייה

כאמור,בהתאםלהוראותסימןזהר

שינויהסכום
המרבי

שרהמשפטים,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,125יאר
רשאילשנות,בצו,אתהסכוםהמרביר

איןבהוראותסימןזהכדילגרועמהוראותפקודתפשיטת125יברשמירתדינים
הרגלר"

בסעיף160לחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף160

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ושינויהתוספת"; )1(

בסעיףקטן)א()3(,במקוםהסיפההחלבמלים"צורתןשלהודעות"יבוא"הודעות )2(
ברבים,ובכללזהצורתןשלהודעותברביםודרכיפרסומן,לרבותמועדיפרסומן,בארץ

ובחוץלארץ";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

שרהמשפטים,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,רשאי,בצו, ")ג(
לשנותאתהתוספת;הוראותסימןה'1בפרקהשישייחולועלרשויותהמנויות
בתוספתשלוששניםמיוםשנקבעובחוקזהאולפיו,בתוספת,ושרהמשפטים
רשאילהאריךבדרךהאמורהאתהתקופה,לענייןרשותמסוימת,לתקופהאחת

נוספתשלשלוששניםר"

אחריסעיף161לחוקהעיקרייבוא:3רהוספתתוספת

"תוספת

)ההגדרה"רשות"שבסעיף125א(

רשותהמסיםבישראל; )1(

המוסדלביטוחלאומי; )2(

רשותמקומיתר" )3(

ס"חהתשכ"א,עמ'192ר 5

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(ר137,)א(1399ר 6
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תיקוןחוק
ההוצאהלפועל

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-71967-רר

בסעיף78,בסופויבוא"אובהליכיםלפיסעיף78אכלפינכסיהעיזבוןשבידיצד )1(
שלישי";

אחריסעיף78יבוא: )2(

"צולגבייתחוב
מכספיעיזבוןשל

חייבשנפטר

בסעיףזה-78אר )א(

"בקשהלביצועפסקדין"-בקשהלביצועפסקדיןכספיאו
כלחיובאחרשניתןלפיחוקלבצעוכמופסקדיןשל
למזונות דין פסק לביצוע בקשה למעט משפט, בית

ובקשהלמימושמשכוןאומשכנתה;

"חוקהירושה"-חוקהירושה,התשכ"ה-81965;

אחר סכום או חדשים שקלים 20,000 - המרבי" "הסכום
שנקבעלפיהוראותסעיףקטן)ט(;

"פקודתפשיטתהרגל"-פקודתפשיטתהרגל,]נוסחחדש[,
התש"ם-91980;

"צוירושה","צולמינוימנהלעיזבון"ו"צוקיוםצוואה"-
כמשמעותםבחוקהירושה;

לשכת למנהל שהגיש בנקאי תאגיד - בנקאי" "תאגיד
ההוצאהלפועלהודעהלפיסעיףרר)ב(או)ג(או5ר)א(

או)ב(,לפיהענייןר

עלאףהאמורבסעיףר10לחוקהירושה,כפישהוחל )ב(
בסעיףר12לחוקהאמור,רשםההוצאהלפועלרשאילהורות
לתאגידבנקאי,בצו,לבקשתזוכהשלחייבשנפטר,להעביר
לידימנהללשכתההוצאהלפועלסכוםמכספיעיזבוןהחייב
הסכום על יעלה שלא הבנקאי התאגיד בידי המוחזקים
חובפסוקמעיזבונושלהחייבלטובת לשםגביית המרבי,
הורה עיזבון(; מכספי חוב לגביית צו - זה )בסעיף הזוכה
לשכת מנהל לידי הבנקאי התאגיד יעביר כאמור, הרשם

ההוצאהלפועלאתהסכוםכאמורבהתאםלצור

זוכהשלחייבשנפטר,שהגישללשכתההוצאה)ג( )1(
להגישלרשם פסקדין,רשאי בקשהלביצוע לפועל
ההוצאהלפועלבקשהלקבלתצולגבייתחובמכספי
מכספי חוב לגביית לצו בקשה - זה )בסעיף עיזבון

עיזבון(,אםמתקיימיםכלאלה:

החייב פטירת מיום לפחות שנה חלפה )א(
למיטבידיעתו;

סךכלהחובהפסוקאוהחובותהפסוקים )ב(
במצטברנגדהחייבלטובתאותוזוכהאינועולה
עלהסכוםהמרבי;לענייןזהיובאובחשבוןכל

תיקוןחוקבחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-71967-רר
ההוצאהלפועל-

מס'61 בסעיף78,בסופויבוא"אובהליכיםלפיסעיף78אכלפינכסיהעיזבוןשבידיצד )1(
שלישי";

אחריסעיף78יבוא: )2(

"צולגבייתחוב
מכספיעיזבוןשל

חייבשנפטר

בסעיףזה-78אר )א(

"בקשהלביצועפסקדין"-בקשהלביצועפסקדיןכספיאו
כלחיובאחרשניתןלפיחוקלבצעוכמופסקדיןשל
למזונות דין פסק לביצוע בקשה למעט משפט, בית

ובקשהלמימושמשכוןאומשכנתה;

"חוקהירושה"-חוקהירושה,התשכ"ה-81965;

אחר סכום או חדשים שקלים 20,000 - המרבי" "הסכום
שנקבעלפיהוראותסעיףקטן)ט(;

"פקודתפשיטתהרגל"-פקודתפשיטתהרגל,]נוסחחדש[,
התש"ם-91980;

"צוירושה","צולמינוימנהלעיזבון"ו"צוקיוםצוואה"-
כמשמעותםבחוקהירושה;

לשכת למנהל שהגיש בנקאי תאגיד - בנקאי" "תאגיד
ההוצאהלפועלהודעהלפיסעיףרר)ב(או)ג(או5ר)א(

או)ב(,לפיהענייןר

עלאףהאמורבסעיףר10לחוקהירושה,כפישהוחל )ב(
בסעיףר12לחוקהאמור,רשםההוצאהלפועלרשאילהורות
לתאגידבנקאי,בצו,לבקשתזוכהשלחייבשנפטר,להעביר
לידימנהללשכתההוצאהלפועלסכוםמכספיעיזבוןהחייב
הסכום על יעלה שלא הבנקאי התאגיד בידי המוחזקים
חובפסוקמעיזבונושלהחייבלטובת לשםגביית המרבי,
הורה עיזבון(; מכספי חוב לגביית צו - זה )בסעיף הזוכה
לשכת מנהל לידי הבנקאי התאגיד יעביר כאמור, הרשם

ההוצאהלפועלאתהסכוםכאמורבהתאםלצור

זוכהשלחייבשנפטר,שהגישללשכתההוצאה)ג( )1(
פסקדין,רשאילהגישלרשם בקשהלביצוע לפועל
ההוצאהלפועלבקשהלקבלתצולגבייתחובמכספי
מכספי חוב לגביית לצו בקשה - זה )בסעיף עיזבון

עיזבון(,אםמתקיימיםכלאלה:

החייב פטירת מיום לפחות שנה חלפה )א(
למיטבידיעתו;

סךכלהחובהפסוקאוהחובותהפסוקים )ב(
במצטברנגדהחייבלטובתאותוזוכהאינועולה
עלהסכוםהמרבי;לענייןזהיובאובחשבוןכל

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשע"ח,עמ'687ר 7

ס"חהתשכ"ה,עמ'63ר 8

דינימדינתישראל,נוסחחדשר3,עמ'639ר 9
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הסכומיםהמסולקיםלפיסעיףזהלטובתאותו
זוכהגםאםסולקובמועדיםשונים;

לאניתןלגביעיזבוןהחייבצוירושהאוצו )ג(
קיוםצוואה,לפיהעניין,ואםניתןצוכאמור-
חלפושישהחודשיםמיוםמתןהצווהיורשים
לאפעלולהזמיןאתנושיהמורישלפיסעיף123

לחוקהירושה;

איןבקשהתלויהועומדתלצוירושהאו )ד(
צוקיוםצוואה,שהוגשהלפיחוקהירושהלגבי

עיזבוןהחייב;

מנהל מינה לא ירושה לענייני הרשם )ה(
לעיזבוןהחייבולאהוגשהלובקשהלצולמינוי

מנהלעיזבון,לפיחוקהירושה;

לאניתןלגביהחייבצוכינוסכאמורבסעיף6 )ו(
לפקודתפשיטתהרגלאוצוניהולעיזבוןבפשיטת

רגלכאמורבסעיף202לפקודההאמורה;

לאנמסרהלזוכההודעהעלכךשהתמנה )ז(
מנהללעיזבוןהחייבלפיחוקהירושה,בידיבית
משפט,עלכךשתלויהועומדתנגדעיזבוןהחייב,
בביתמשפט,בקשהלצולמינוימנהלעיזבוןלפי
החוקהאמוראובקשהלניהולעיזבוןבפשיטת
רגללפיפקודתפשיטתהרגלאועלכךשתלויה
ועומדתנגדהחייב,בביתמשפט,בקשתפשיטת

רגללפיאותהפקודהר

הזוכהיבדוקאתהתקיימותהתנאיםשבפסקה)1()ג( )2(
עד)ו(שבעהימיםלפניהגשתהבקשהלצולגבייתחוב

מכספיעיזבון,לכלהמוקדםר

יציין)ד( עיזבון מכספי חוב לגביית לצו בבקשה )1(
הזוכהאתפרטיהיורשיםשלהחייבהידועיםלו,ובכלל

זהפרטיהתקשרותעדכנייםעםאותםיורשיםר

)1(יצורףתצהירבדבר לבקשהכאמורבפסקה )2(
התקיימותהתנאיםלהגשתהבקשהכאמורבסעיףקטן)ג(;

יציין לחייב, יורשים של קיומם על לזוכה ידוע לא
עובדהזובתצהירר

הזוכהיודיעלרשםההוצאהלפועלעלכלשינוי )3(
בפרטמהפרטיםשצוינובבקשהכאמורבפסקה)1(ר

עיזבון,)ה( מכספי חוב לגביית לצו בקשה הוגשה )1(
ינקוטהזוכהאתכלהפעולותשלהלן:

יפרסםעלחשבונו,בעצמואובאמצעות )א(
הגשת על הודעה והגבייה, האכיפה רשות

הבקשה,בדרךשקבעשרהמשפטיםבתקנות;
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ישלחהודעהלפיפסקתמשנה)א(בדואר )ב(
רשוםלנושיםוליורשיםהידועיםלור

בהודעהלפיפסקה)1(יפרטהזוכהאתכלאלה: )2(

שר שקבע כפי החייב של זהותו פרטי )א(
המשפטיםבתקנות;

זכותושליורשאונושהשלהחייבלהגיש )ב(
לפי לבקשה התנגדות לפועל ההוצאה לרשם
הוראותסעיףקטן)ו(,והמועדלהגשתהתנגדותר

לרשם)ו( להגיש רשאי החייב של נושה או יורש )1(
או הפרסום מיום ימים 5ר בתוך לפועל, ההוצאה
המשלוחשלההודעהעלהגשתהבקשהלצולגביית
חובמכספיעיזבוןכאמורבסעיףקטן)ה(,לפיהעניין,
עיזבון מכספי חוב לגביית לצו לבקשה התנגדות
בדרךשקבעשרהמשפטיםבתקנות)בסעיףקטןזה-

התנגדות(ר

יורשלאיגישהתנגדותאלאאםכןהגישלבית )2(
משפטאולרשםלענייניירושהבקשהלפיחוקהירושה
מנהל למינוי לצו או צוואה קיום לצו ירושה, לצו

עיזבוןר

נושהלאיגישהתנגדותאלאאםכןהגישללשכת )3(
ההוצאהלפועלבקשהלביצועפסקדיןנגדהחייבאו
שהגישלביתמשפטאולרשםלענייניירושהבקשהלצו

למינוימנהלעיזבוןלעיזבוןהחייבלפיחוקהירושהר

הוגשההתנגדותונוכחרשםההוצאהלפועלכי )ר(
מתקיימיםהתנאיםלהגשתה,ידחהאתהבקשהלצו

לגבייתחובמכספיעיזבוןר

עלאףהאמורבפסקה)2(,הוגשההתנגדותעלידי )5(
יורשכאמורבאותהפסקהוחלפושישהחודשיםמיום
שניתןצוהירושהאוצוקיוםהצוואהוהיורשלאפעל
לפיסעיף123לחוקהירושהלהזמיןאתנושיהמוריש,
רשאירשםההוצאהלפועללתתצולגבייתחובמכספי

עיזבוןאםמתקיימיםשארהתנאיםשבסעיףקטן)ז(ר

הוגשהבקשהלצולגבייתחובמכספיעיזבון,ומצארשם )ז(
ההוצאהלפועלכימתקיימיםכלאלה,רשאיהואלתתצו

לגבייתחובמכספיעיזבוןבהתאםלבקשה:

כאמור הבקשה להגשת התנאים מתקיימים )1(
בסעיףקטן)ג()1()א(עד)ז(;

איןתיקהוצאהלפועלנגדהחייבלטובתזוכה )2(
אחר;

חלףהמועדלהגשתהתנגדותכאמורבסעיףקטן)ו(, )3(
ולאהוגשההתנגדותר

ישלחהודעהלפיפסקתמשנה)א(בדואר )ב(
רשוםלנושיםוליורשיםהידועיםלור

בהודעהלפיפסקה)1(יפרטהזוכהאתכלאלה: )2(

שר שקבע כפי החייב של זהותו פרטי )א(
המשפטיםבתקנות;

זכותושליורשאונושהשלהחייבלהגיש )ב(
לפי לבקשה התנגדות לפועל ההוצאה לרשם
הוראותסעיףקטן)ו(,והמועדלהגשתהתנגדותר

לרשם)ו( להגיש רשאי החייב של נושה או יורש )1(
או הפרסום מיום ימים 5ר בתוך לפועל, ההוצאה
המשלוחשלההודעהעלהגשתהבקשהלצולגביית
חובמכספיעיזבוןכאמורבסעיףקטן)ה(,לפיהעניין,
עיזבון מכספי חוב לגביית לצו לבקשה התנגדות
בדרךשקבעשרהמשפטיםבתקנות)בסעיףקטןזה-

התנגדות(ר

יורשלאיגישהתנגדותאלאאםכןהגישלבית )2(
משפטאולרשםלענייניירושהבקשהלפיחוקהירושה
מנהל למינוי לצו או צוואה קיום לצו ירושה, לצו

עיזבוןר

נושהלאיגישהתנגדותאלאאםכןהגישללשכת )3(
ההוצאהלפועלבקשהלביצועפסקדיןנגדהחייבאו
שהגישלביתמשפטאולרשםלענייניירושהבקשהלצו

למינוימנהלעיזבוןלעיזבוןהחייבלפיחוקהירושהר

הוגשההתנגדותונוכחרשםההוצאהלפועלכי )ר(
מתקיימיםהתנאיםלהגשתה,ידחהאתהבקשהלצו

לגבייתחובמכספיעיזבוןר

עלאףהאמורבפסקה)2(,הוגשההתנגדותעלידי )5(
יורשכאמורבאותהפסקהוחלפושישהחודשיםמיום
שניתןצוהירושהאוצוקיוםהצוואהוהיורשלאפעל
לפיסעיף123לחוקהירושהלהזמיןאתנושיהמוריש,
רשאירשםההוצאהלפועללתתצולגבייתחובמכספי

עיזבוןאםמתקיימיםשארהתנאיםשבסעיףקטן)ז(ר

הוגשהבקשהלצולגבייתחובמכספיעיזבון,ומצארשם )ז(
ההוצאהלפועלכימתקיימיםכלאלה,רשאיהואלתתצו

לגבייתחובמכספיעיזבוןבהתאםלבקשה:

כאמור הבקשה להגשת התנאים מתקיימים )1(
בסעיףקטן)ג()1()א(עד)ז(;

איןתיקהוצאהלפועלנגדהחייבלטובתזוכה )2(
אחר;

חלףהמועדלהגשתהתנגדותכאמורבסעיףקטן)ו(, )3(
ולאהוגשההתנגדותר
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נגבהחובבהתאםלצולגבייתחובמכספיעיזבוןלפי )ח(
סעיףזה,ומצאביתהמשפט,לבקשתנושה,יורשאומנהל
האמור החוב זכאילגבותאת היה הזוכהלא כי העיזבון,
מהעיזבון,כולואוחלקו,לרבותבשלסדרהעדיפויותבסילוק
חובותהעיזבוןכאמורבסעיףר10לחוקהירושה,ישיבהזוכה
אתהכספיםשקיבלבהתאםלצו,כולםאוחלקם,למישיורה
והצמדה ריבית הפרשי בצירוף שיורה, וכפי המשפט בית
כמשמעותםבסעיףר)ב(לחוקפסיקתריביתוהצמדהמיום

קבלתהכספיםכאמורעדיוםההשבהר

שרהמשפטים,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשל )ט(
הכנסת,רשאילשנות,בצו,אתהסכוםהמרביר

פקודת מהוראות לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )י(
פשיטתהרגלר"

תחילתושלחוקזהשנהמיוםפרסומור5רתחילה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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