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562.11.2005 התשס"ו, בתשרי ל' ,6432 התקנות קובץ

התשס"ו-2005 והוצאות)(תיקון), שכר (אגרות, לפועל ההוצאה תקנות

 108 סעיף התשכ"ז-11967, לפועל, ההוצאה לחוק ו–88 לפי סעיפים 49א בתוקף סמכותי  
של חוק ומשפט החוקה ובאישור ועדת התשמ"ד-21984, משולב], [נוסח המשפט בתי לחוק

אלה: תקנות מתקינה אני הכנסת,

(להלן  התשכ"ח-31968  והוצאות), שכר (אגרות,  לפועל  ההוצאה לתקנות 4א בתקנה .1
- העיקריות) התקנות -

יבוא: (ד) משנה תקנת במקום (1)

בין בתוספת, (ב)(7) בפרט  כאמור הוא מוכר שלישי לצד התשלום "(ד) שיעור
שלישי צד ובין אם לאו; השלישי המוכר בידי הצד נכסים של החייב נמצאו אם
שמו  פרסום מיום  ימים מ–30  יאוחר לא כאמור תשלום לקבל זכאי יהיה מוכר
תאגיד המוכר השלישי הצד היה אם זה, לענין החייב" של "נכסים ברשומות;

לרבות  - התשמ"א-41981  (רישוי), הבנקאות לחוק 1 בסעיף כהגדרתו  בנקאי, 
חובה."; ביתרת הנמצא בנק חשבון

לצד העיקול צו משלוח מיום ימים עשרים "חלפו יבוא בסופה (ה), משנה בתקנת (2)
לפי בקשת הזוכה ללשכת השלישי, הצד יחזיר לצו, השיב השלישי המוכר והוא לא

לפועל."; ההוצאה לשכת באמצעות לזוכה התשלום את לפועל, ההוצאה

יבוא: (ה) משנה תקנת אחרי (3)

שלישי מוכר אלא צד עיקול אצל לבקשת תזדקק לפועל לא "(ו) לשכת ההוצאה
בתקנה האמור התשלום שילם ללשכת ההוצאה לפועל את העיקול שמבקש לאחר
במועד המוכר השלישי לצד כאמור התשלום את תעביר לפועל ההוצאה לשכת זו;
ולא המשפט, מנהל בתי עליו שהורה אחר במועד או צו העיקול, את לו שתמציא
בנקאי  סליקה מרכז באמצעות כאמור, העיקול צו המצאת מיום מ–14 ימים יאוחר

בע"מ". הביטוח חברות סליקה של באמצעות מרכז או (מס"ב), בע"מ

- (ב) בפרט העיקריות, לתקנות בתוספת .2

יבוא: משנה (7) פרט במקום  (1)

;"7 לצד שלישי מוכר  "(7) תשלום

יימחק. - משנה (8) (2) פרט

(1 בנובמבר 2005) התשס"ו בתשרי כ"ט
לבני פי  צי  (3-88 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

4א תיקון  תקנה

התוספת תיקון

__________
.282 עמ' התשס"ג, 1 ס"ח התשכ"ז, עמ' 116;

.198 עמ' התשמ"ד, 2 ס"ח

.277 עמ' התשס"ה, ;2132 עמ' התשכ"ח, 3 ק"ת

.232 עמ' התשמ"א, 4 ס"ח
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