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בסעיף  7לחוק ההוצאה לפועל ,תשכ"ז) 11967להלן  החוק העיקרי( ,בסוף סעיף
.1
קטן )א( יבוא "ציווה ראש ההוצאה לפועל על תשלום החוב כאמור בסעיף ) 69ב( ,יצורף
לאזהרה גם העתק הצו".
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בסעיף  8לחוק העיקרי ,במקום כותרת השוליים יבוא" :נקיטת הליכים ,הפסקתם
.2
וביטולם לפי בקשת הזוכה".
בסעיף  27לחוק העיקרי יסומן )א( ואחריו יבוא:
")ב( הוחסנו מעוקלים שהוצאו מרשות החייב ועברו  30יום מיום
החסנתם והחייב לא שילם את החוב הפסוק ,רשאי ראש ההוצאה לפועל
מיוזמתו ,לאחר שנתן על כך הודעה  15יום מראש לזוכה ולחייב ,לצוות
על מכירת המעוקלים או על מימושם בדרך אחרת ".
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האמור
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.בסעיף  62לחוק העיקרי 
) (1בסעיף קטן )א( ,במקום "ימסור המוציא לפועל את הקטין למי שהורה
עליו בית המשפט" יבוא "או לאפשר מגע ,התראות או קשר בין הורה לבין
ילדו הקטין שאינו נמצא בהחזקתו ,או לעשות כל דבר אחר בקשר לקטין, ,
ינקוט המוציא לפועל בכל הצעדים הנדרשים לביצוע פסק הדין" ,ובמקום
"יכול הוא להסתייע" יבוא "והוא יסתייע";
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)(2

בסעיף קטן )ב( ,במקום "במסירת קטין" יבוא "בביצוע פסק הדין".

בסעיף  69לחוק העיקרי 
) (1במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי ראש ההוצאה לפועל,
על פי בקשת הזוכה ,לצוות על תשלום החוב הפסוק במועד או בשיעורים
שיקבע ,מיד לאחר שהוגשה בקשת ביצוע כאמור בסעיף ;". 6
)(2

סעיף קטן )ג( יסומן )ד( ולפניו יבוא:
")ג( צו כאמור בסעלפים קטנים )א( או )ב( ייכנס לתקפו במועד
שיקבע ראש ההוצאה לפועל ,אך רשאי ראש ההוצאה לפועל לבטלו או
לשנות את השיעורים שקבע בו בדרך שכה היה רשאי ליתן צו לפי סעיף
קטן )א( ".

בסעיף ) 70א( לחוק העיקרי 
) (1במקום "שנקבע לפי סעיף ) 69א(" יבוא "שנקבע בצו לפי סעיף ) 69א(,
)כ( או )ג(";
) (2במקום "בצו של ראש ההוצאה לפועל לפי סעיף ) 69א(" יבוא "בצו
כאמור".
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