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ד ו מ  ע

42 2 0 0 8 - ט ״ ס ש ת על (תיקון מסי 29), ה ה לפו א צ ו ה  חוק ה

ם עקיפים: י נ ו ק י  ת

ם (גביה) - מסי 7 י ס מ ת ה ד ו ק  פ

ם [נוסח משולב], התשל״ג-1973 - מסי 10 י נ כ ו ס מ ם ה י מ ס ת ה ד ו ק  פ

1 - מסי 22 9 7 5 - ה ״ ל ש ת ם, ה ת דרכי ו נ ו א ם לנפגעי ת י י צו  חוק פי

1 - מסי 6 9 8 0 - ם ״ ש ת , ה ל [נוסח חדש] ג ר ת ה ט י ש ת פ ד ו ק  פ

1 - מסי 8 9 8 1 - א ״ מ ש ת , ה י א כיסו ל ם ל י ק י  חוק ש

ט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 - מסי 56 פ ש מ  חוק בתי ה

, התשנ״ח-1998 - מסי 6 ת ו נ י ד ת בין מ י ט פ ש ה מ ר ז  חוק ע

2 - מסי 2 0 0 3 - ג ״ ס ש ת , ה ה ע י ש י פ נ ו ק בארג ב א  חוק מ

2 - מסי 2 0 0 5 - ה ״ ס ש ת ר מימון טרור, ה סו  חוק אי

2 0 0 5 - ה ״ ס ש ת רות, ה ם עבי נ י י נ ע ם ש י מ ו ס ר פ וחים מ  חוק חילוט רו



 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מם׳ 29), התשם״ט-2008*

 בחוק ההוצאה לפועל, התשב״ז-967וי (להלן - החוק העיקרי), בכל מקום -

 (ו) (א) במקום ״ראש ההוצאה לפועל״ יבוא ״רשם ההוצאה לפועל״;

 (ב) במקום ״לראש ההוצאה לפועל״ יבוא ״לרשם ההוצאה לפועל״;

 (ג) במקום ״שראש ההוצאה לפועל״ יבוא ״שרשם ההוצאה לפועל״;

 (ד) במקום ״וראש ההוצאה לפועל״ יבוא ״ורשם ההוצאה לפועל״;

 (ה) במקום ״מראש ההוצאה לפועל״ יבוא ״מרשם ההוצאה לפועל״;

 (2) (א) במקום ״מוציא לפועל״ יבוא ״מנהל לשכת הוצאה לפועל״;

 (ב) במקום ״מוציאים לפועל״ יבוא ״מנהלי לשכות הוצאה לפועל״;

 (ג) במקום ״למוציא לפועל״ יבוא ״למנהל לשכת ההוצאה לפועל״;

 (ד) במקום ״ומוציא לפועל״ יבוא ״ומנהל לשכת הוצאה לפועל״;

 (ה) במקום ״והמוציא לפועל״ יבוא ״ומנהל לשכת ההוצאה לפועל״;

 (ו) במקום ״המוציא לפועל״ יבוא ״מנהל לשכת ההוצאה לפועל״

 בסעיף ו לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

 ״״המצאה מלאה״ - כל אחת מאלה:

 (ו) המצאה באחת הדרכים המפורטות בפרק ל״ב, סימנים אי, בי וגי לתקנות

 סדר הדין, למעט המצאה בדרכים המפורטות בתקנות 475(4) ו־(5), 480, 482,

 ו־489;

 (2) המצאה במהלך עיקול מיטלטלין לפי סעיף ו2(א)(ו);

;  ״חוק פסיקת ריבית והצמדה״ - חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א-ו96ו2

 ״תקנות סדר הדין״ - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-984ו3.״

 במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:

 2 . (א) שר המשפטים רשאי, בצו, באישור ועדת החוקה חוק

 ומשפט של הכנסת, להקים לשכות הוצאה לפועל בכל אחד

 מהמחוזות במספר שלא יפחת מלשכה אחת בכל מחוז, ובהן

 רשמי הוצאה לפועל ומנהלי לשכות הוצאה לפועל, ולקבוע

ת מקום מושבן  א

 (ב) בכל בית משפט שלום שלידו אין לשכת הוצאה לפועל

 יהיה ניתן להגיש בקשות ומסמכים שניתן להגישם בלשכת

 הוצאה לפועל ולקבל מידע בעניין תיקים והליכים בהוצאה

 לפועל

 (ג) בסעיף זה, ״מחוז״ - מחוז בהתאם לאזורי השיפוט של

 בתי המשפט המחוזיים שקבע שר המשפטים לפי סעיף 33

 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו.״

ת מונחים פ ל ח  ה

ה א צ ו  ״לשכות ה
 לפועל

 תיקון סעיף ו

ת סעיף 2 פ ל ח  ה

2 

3 

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום וי בחשוון התשס״ט (4 בנובמבר 2008); ה

 הממשלה - 260, מיום ח׳ בחשוון התשס״ז (30 באוקטובר 2006), עמי 6ו ועמי 90.

 ו ס״ח התשכ״ז, עמי 6וו; התשס״ח, עמי 665.

 2 ס״ח התשכ״א, עמי 92ו.

 3 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220.
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ת סעיף 3 פ ל ח  4, במקום סעיף 3 לחוק העיק רי יבוא: ה

 תיקון סעיף 4

 תיקון סעיף 4א

 ״הממונה על רשמי
ה לפועל א צ ו ה  ה
ה א צ ו ה  ורשמי ה

 לפועל

 תיקון סעיף 5

 תיקון סעיף 5ג

 תיקון סעיף 5ז

 (א) שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט שיעל יון,

 ימנה, מבין רשמי בית משפט ה שלום, רשמי הוצאה לפוע ל; מי

ל שמונה לרשם הוצאשהמולנפהועללר ישכםהן,הובצתאקוהפלתפוהעמליניוכי,הן,בתבפתקקיודפ ע  ו

 זה בלבד זה בלבד

 (ב) שר המשפטים בהס כמת נשיא בית המשפט העליו ן, יתנה

 שופט של בית משפט השלום שהסכים לכך, למםונה סכ רשמי

 ההוצאה לפועל; הממונה על רשמי ההמצאה לפועל י היה

 אחראי על כלל רשמי ההוצאה לפועל.

 (ג) לעניין משכורות), גמלתו, דרגתו ותנאי שירותו יראו את

 הממונה על רשמי ההוצאה לפו על מישיא צית משפט השלום;

 תקופת כהונתו של הממונה העל רושמי ההוצאה ללועל תהיה

 שבע שנים והוא יכשן תקופת כהונה אחת בלפת

 (ד) מינויים לפי סע)ף זמ יפורס מו ברשומזה.״

 בסעיף 4 לחוק העיקרי -

 (ו) במקום כותרות השוליים יבוא ״בל נהלי לשכות אהוצאה לפועל ו מנהל מערכת

 ההוצאה לפועל״; ההוצאה לפועל״;

 (2) האמור בו יסומן ״(אה״ ואח ריו יבוא:

ה מנהל מ ערכה אתוצאה לפועל שיהיה אח ראי  ״(ב) שר המשפטים ימנה א

 לפניו על מערך ההוצאה לפועל וךל ביצועם לשל סדרי המינהל בלשכות ה הוצאה

 לפועל; למנהל מערכת ההוצאה לפמעל יתיו כול הסמכויות הנתו נוות למנהל לשהת

 הוצאה לפועל; מינה מנהל מערכת הנויצאה לפועל יפורהם ברשומות.״

 בסעיף 4א לחוק העיקרי -

 (ו) במקום כותרת(ו)הש ובלימיקםו יםבוכואת״רהתענהקשתו לסיימםכוייובותאל״דהוןענבקבתקשסומתכ״ו;יות לדון בבקשות

 (2) בסעיף קטן (א), במקום ״של זןכא״ יבוא ״המוגשות״ ובמקום ״סגנו או נמו שממלא

ת מקומו בהעדרו, וכן ;גומד מערכת ת מקומו בהעדרו״ יבוא ״סגנו, כמי שממלא א  א

 ההוצאה לפועל שהוא עורך דיו בעל ניסי ון של שלוש •שניסו לפשות או ע ובד מערכת

 ההוצאה לפועל בעהל והותצקאשהללחפומעשל בשנעילםולתפקחושתל וחנימסישוןשנשילםחלמפחשותשנויניםסליופןחושתל בחתמחשו םש

 ההוצאה לפועל, שקהיהבולצואאהישלופרו עללכ,ךשמקימנבלהולאמיעשרוכרתל כהךהומצמאנהללפמועערלכ״;ת ההוצאה לפוע

 (3) אחרי סעיף ק (טן3 )(ב) יאבחוראי: סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ג) אין לאצול, להעביר או להטיל סמכות לדון ללהחליט בבקשות שיפורטו בצו

 לפי סעיף זה לאדםלאפיח רס״עיף זה לאדם אחר״

ק העיקרי, במקום ״שמנהל בתי ממשפט״ יבוא ״שמ נהל מערכת ההוצאה ו 7  בסעיף 5(א) ל

 לפועל״ לפועל״

 בסעיף 5ג לחוק העיסרי, במקום ״מנהל בתי המשפט״ יהוא ״מנהל מערכת ההוצאה

 לפועל״ לפועל״

 בסעיף 5ז לחוק העיקרי -

 (ו) אחרי סעיף ק (טןו )(א)יאבחוראי: סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(או) (ו) ועדת האישורים רשדתת לחייב בער שאשו ר, לאח ר שניאנה לו

ת טמנותיו לעני ין זה, ענתתלום הייןאות ההליך־, אם  הזדמנות לטעון א

 מצאה שהתלונה נגמדוצ אהיהתשההמתולצונדקהתנ גדו היתה מוצדקת
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 (2) ועדת האישורים רשאית לעיין שנית בהחלטתה לחייב בעל אישור

 בתשלום הוצאות, אם ניתנה שלא בפניו, והוועדה שוכנעה שלא התייצב

 מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן

 (3) החלטת ועדת האישורים לפי סעיף קטן זה ניתנת לביצוע בלשכת

 ההוצאה לפועל כאילו היתה פסק דין

 (א2) לצורך בירור תלונה יהיו לוועדת האישורים הסמכויות הנתונות לוועדת

, למעט סעיפים  חקירה לפי סעיפים 9 עד וו לחוק ועדות חקירה, התשכ״ט-968ו4

 9(א)(4) ו־וו(ה) .״;

ה א צ ו ה  (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״מנהל בתי המשפט״ יבוא ״מנהל מערכת ה

 לפועל״

 תיקון סעיף 6 0ו. בסעיף 6 לחוק העיקרי -

 (ו) האמור בו יסומן ״(א)״, ובו, המילים ״ככל הידוע לו״ - יימחקו;

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) לא תוגש בקשה לביצוע פסק דין כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שחלף

 המועד שנקבע בפסק הדין לביצועו, ואם לא נקבע מועד כאמור - לאחר שחלפו

 30 ימים מיום מתן פסק הדין; ניתן פסק הדין שלא במעמד החייב ונדרש הזוכה

 או בא כוחו להמציא את פסק הדין לחייב, יחל מניין 30 הימים במועד המצאת

 פסק הדין

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי זוכה להגיש בקשה לביצוע פסק דין

 למזונות בטרם חלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין או מיום המצאתו לחייב

 כאמור באותו סעיף קטן, ובלבד שאם נקבע בפסק הדין מועד לביצועו - חלף

 אותו מועד

ת פרטי הזיהוי  (ד) (ו) שר הפנים ימסור, לבקשת לשכת ההוצאה לפועל, א

 המפורטים בתוספת הראשונה (בסעיף זה - פרטים טעוני אימות), כפי

 שמופיעים במרשם האוכלוסין; על מסירת מידע לפי פסקה זו יחולו

 ההוראות בעניין אבטחת מידע לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-

 ו98ו5.

 (2) לא תתקבל בקשה נגד חייב שפרטיו רשומים במרשם האוכלוסין אם

ת הפרטים  הפרטים טעוני האימות, כפי שציין הזוכה, אינם תואמים א

 הרשומים לגביו במרשם האוכלוסין

 (3) שר המשפטים, בהסכמת שר הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק

 ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת הראשונה, וכן לקבוע כאמור

 הוראות לעניין ביצועו של סעיף זה, לרבות לעניין דרך העברת המידע

 ממרשם האוכלוסין ״

. בסעיף 7 לחוק העיקרי - ו  תיקון סעיף 7 ו

 (ו) בסעיף קטן (או), אחרי ״הודעה לחייב״ יבוא ״בשפה פשוטה וברורה״ ובמקום

 ״והוא צפוי למאסר״ יבוא ״ויהיה ניתן לדרוש מסירת מידע עליו בלא הסכמתו מרשימת

 גורמים, להטיל עליו הגבלות כאמור בפרק ויו או לנקוט הליכי הבאה ומאסר לפי פרק

 זי2; שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות

 בדבר מידע נוסף שיש לכלול באזהרה״;

 4 ס״ח התשכ״ט, עמי 28.

 5 ס״ח התשמ״א, עמי 28ו.
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 (2) בסעיף קטן (ב), במקבס ״תקנות סדר הדין האזר1חי, התשה״ד-984ו (לההן - תקנות

 סדר הדין)״ יבוא ״תסקדנורתהסדידן)ר״הידבויןא״;״תקנות סדר הדין״;

 (3) בסעיף קטן (ג), במקום ״לא יינק טו נגד החי יב״ ייבוא ״ל נא יצווה רשם דהה וצאה לפועל

 על מסירת מידע לפי סעיף 7ת(מ2) ו־(א3) , לא יינקטו נ גד חייב הגבלות לפי פחק וי ו אב״,

 במקום ״יושב ראש״בימבקוואם״״ריוששםב״ ורהאסשי״פיהבוהאח״לרבשמםי״ליוםהס״יבפסהע יהףחקלטןבזמיה״ל י-ם ״תיבמסחעיק;ף קטן זה״ - תימחק;

 (4) אחרי סעיף ק (טן4 )(ג) יאבוחרא:י סעיף קטן (ג) יבוא:

ל יראו אותו כמי ד  ״(גו) הגיש החייב בקשה בתי ק חיצאה לפועל שנ פתח ה

 שהומצאה לו האזהשרהובמהצמאצהאלוה המלאזאההר בהיובםה מהגצשאתה המלבקאהשהב יוהםא מהוגרשה,תאהלבאק אשםה האמורה, אלא

 כן הורה רשם ההוצכןא ה ולרפהו ערלשאםחהרהתו״;צאה לפועל אחרת ״;

 (5) בסעיף קטן (ד(),5)במ קבוסםעי״ףכ אקטמןו ר(ד)ב,סבעימףקוקםט ן״(כג)א״מיוברובאס״עביהףמקצטןא (הג)״מ ליאבוהא״ ״ובהמקמוצםאה מלאה״ ובמ

 ״כדין״ יבוא ״בהמצ״אכהדיןמ״ליאבוה״א ״בהמצאה מלאה״

 סבעיסףע7יףא 7א לח2ווק העביקסרעי ף-7א לחוק העיקרי - תיקון סעיף 7א

 (ו) בסעיף קטן (א)(2), במקום ״נכסיו ומקורות הכנסתו״ ובוא ״כתובתו, נכסיו, גובה

 הכנסתו ומקורותיה״, אחרו ״מקורן הבדקא״ת (רישוי), התשמ״א-ו98ו״ יבוא ״(בחוק זה

- תאגיד בנקאי), וכן- לתמאסגיירדתבנמיקדאיע) ,ו ומכסןמלכמיסםי רבתדבמרי דמעצ ובומ סהמככליכםל יבדשבלרהמחצייבוב, יהצכילאכוליתיושל החייב, יציא

 מישראל, כניסותיו לישראל, !חובותיו ונסך הוצאותיו, המצויים ביאו גורם מהגורמים

 המפורטים בטור אי בחלר אי בתוספת השליה, אשר ניתן לקבל ממנו מידת ומסמכים

 כאמור בהתאם למפכוארמטורב טבוהרתביאםש לצמדפוו״;רט בטור בי שלצדו״;

 (2) בסעיף קטן (ו), אחרי ״בתשלןמום שנרבעו,״ יבלא ״יודיע על כך בכתב בהקדם

 האפשרי בנסיבות העאניפיןש רלירבשנםס יבהוהתוצהאעהניילןפולרעל,שםובהלבהודצשאהשליפנויע ל,א יונובלשבידנ וישהשלשינמויה אינו שינוי של

 בכך; חייב כאמור״ בכך; חייב כאמור״

 בסעיף 7ב לחוק העיקרי - תיקון סעיף 7ב

 (ו) בסעיף קטן (א), אחרי ״כל גור בז״ יבאח ״כאמור בםעיף 7א(א)(2)״ ובמקום ״נכסי

 החייב ומקורות הכנסתו״ יבוא ״החייכ כאמו ר־ באותה סעבף״;

 (2) אחרי סעיף ק (טן2 )(א)יאבחוראי: סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(או) נוכח מנהל לשכת ההוצאה לפועל תו רשם ההוצאה לפועל כי כתובתו

 של החייב המופיעה בתיק ההוצאה לפועל אינה כתוב תו הנכונה, רשאו הוא,

 מיוזמתו או על פי ביקשת, ובלא כתב ויתור עב סודיות, לצוות על הגורמי ם

 המפורטים בתוספת השלישית למסופ ל ידש את כתלבתו של החייב, לתעט כתוב ת

 של חייב שאין למסרה מטעמים של הרנת החייב: כמפורט בתוספת הרביעית;

 מנהל לשכת ההוצאה לפועל ימסור לזוכה את המידע בדבר כאובתו של החייב

 שנמסר לו או לרשםשנהמהוסרצ אלוהאלופולערלשכםאהמוהורצאה לפועל כאמור

 (א2) רשם ההוצא(הא2ל)פוערלשרםשהאיה,ומציאוזהמלתפוואעול ערלשפאי,במקיושזהמ,תלוצאוותעלע לפ יכבלקאשחהד, לצוות על כל

 מן הגורמים המפורמטןיםה גבורטומריםאיהבמחפלורקטיאים בבתטווסרפאתי הבחשלניקה,אילבמסתורס פליתדיהושמנידה,עלמסור לידיו מ

 על החייב המצוי ביעלדוהבחהייתבאהםמלצמויפ ובריטדובטבוהרתביאםל צלדמו,פ וארףט בשטלואר עביל ליסצודדו, כאתףבשלא על יסוד

 ויתור על סודיות, וובילתבודר עשלהחסויידביוהת,ו ואבבלעבלד ישכוהלחתי יבהמהושאת מבטע למיתכושלותםהחמובשותימו,ט מתשלום חובו

 או שרואים אותו ככזה לפי סעיפית 7ג, 67(ד), 69יא(ד), או 79יג(ד) יוחלפו 45 ימים

 ממועד המצאת האזמהמורעהדלהחימיצבאבתהמהצאזאהרהמללאחיהיב בהמצאה מלאה

 (א3) ציווה רשם ההוצאה לפועל על גורמים כאמור בסעיף קטן (א2) רמסור

 לידיו מידע על סך הוצאות החייב, רשאי הות לצורך בירור יכולתל של החייב

ת הפג  במסגרת חקירת יכובלמת,ס גמרטתעחמיקיםרתש ייכרולשתמ,ו ומלטאעחמריםשהשיבייראשבמוח ושלבואןחראתשהפבגייאעבהחשבון א

 בפרטיות הכרוכה בכך, לצותת ערל גורם המנוי בתור אי בחלה ב׳ בתוספת השנלה

וקו  2תי

ו וק י  3ת

, 2008.וו.6ו 45 ט ״ ס ש ת ן ה ו ם 88ו2, י״ח בחשו י ק ו ח ר ה פ  ס



 למסור לידיו מידע בהתאם למפורט בטור בי שלצדו, אם שוכנע כי המידע שנמסר

ת יכולתו הכלכלית של  לו בדבר סך הוצאות החייב אינו מספיק כדי להעריך א

ת החוב וכי המידע הנוסף נחוץ לשם כך  החייב לפרוע א

 (א4) צו לפי סעיפים קטנים (א2) או (א3) לא יוצא אלא לאחר שנשלחה לחייב

 בדואר התראה בכתב וחלפו שבעה ימים מיום המצאת ההתראה; בהתראה יצוין

 כי בכוונת רשם ההוצאה לפועל לצוות על גורמים מבין הגורמים המפורטים

 בתוספת השניה למסור לו מידע על החייב, וכי הצו ייכנס לתוקף בתום שבעה

 ימים מיום המצאת ההתראה, אלא אם כן ייפרע החוב או תינתן החלטה אחרת

 בידי רשם ההוצאה לפועל; על אף האמור בסעיף קטן זה, לא תישלח התראה

 לחייב אם כבר נשלחה לו באותו תיק התראה לפי סעיף קטן זה

 (א5) קבלת מידע על החייב יכול שתהיה בכל דרך, לרבות באמצעות תקשורת

 בין מחשבים ״;

 (3) בסעיף קטן (ג), במקום ״סעיף קטן (א)״ יבוא ״סעיפים קטנים (א) עד (א3)״

 ובמקום ״ראש ההוצאה לפועל״ יבוא ״רשם ההוצאה לפועל בתוך תקופה שקבע שר

 המשפטים״;

 (4) בסעיף קטן (ד), אחרי ״לחייב נכס״ יבוא ״או מקור הכנסה״ ואחרי ״קיומו של הנכס״

 יבוא ״או מקור ההכנסה״;

 (5) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

 ״(דו) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (א3) ו־(ד), רשאי שר המשפטים,

 באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע כי סוג מסוים של מידע

 על נכסים של החייב שניתן לגבות מהם את החוב יועבר ישירות לידי הזוכה

 לפי בקשתו, תוך שמירה על סודיות המידע ובשים לב לצורך בהגנה על פרטיות

 החייב ״;

 (6) בסעיף קטן (ה), במקום ״לגבי נכסיו ומקורות הכנסתו של חייב״ יבוא ״על חייב״;

 (7) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

 ״(ו) מסר גורם מן הגורמים המפורטים בתוספת השניה או בתוספת השלישית

 מידע על חייב לפי סעיף זה, ומתקיימים באותו גורם התנאים שנקבעו לפי סעיף

 קטן (ז), ישולם לגורם האמור תשלום בהתאם להוראות לפי אותו סעיף קטן

 (ז) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע -

ת התנאים לזכאותו של גורם כאמור בסעיף קטן (ו) לתשלום ואת  (ו) א

 גובה התשלום, ובין השאר רשאי הוא לקבוע תנאים אלה לזכאות:

 (א) קבלת כמות מזערית של צווים למסירת מידע בפרק זמן

 שקבע;

 (ב) הפעלת מערכת ממוחשבת, לרבות לקבלת הצווים ולמשלוח

 התשובות;

 (2) הסדרים לתשלום ולדרכי גבייתו, לרבות בדרך של קיזוז כמשמעותו

 בסעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-973ו;

 (3) הוראות לעניין מסירת מידע על חייבים לפי סעיף זה, ובין השאר על

 דרך מסירת המידע, שימוש בו באופן מדורג, דרך עיבודו, הגישה אליו,

 החזקתו ואבטחתו, תקופות שמירתו ומחיקתו, זכות של החייב לעיין במידע

 על אודותיו, דרך תיקון מידע שגוי ומחיקת מידע, והכל בשים לב לצורך

 בהגנה על פרטיות החייב;
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ות  ״פטור מאחרי
דע  במסירת מי

 (4) אגרות בעבור (4ב)קשואתג רלוקתבלבתעבמוירדבעקכשואתמולרקבסלעתי ףמזידה;ע כאמור בסעיף זה;

 (5) (א) גורמים וסוגי מידע נוספים שויכללו עתוספת השייה;

 (ב) גורמים נוספים שייכללו םתוספת השלכשלת;

 (ג) כתובות נוספות שייכללו תתוספת הרביעית.

 (ח) תקנות לפי סעיף ק טן קז)(ו) ל־(2) יכול שיותקנו בהד רגהל

 (ט) הוראות סעיף 9(ב) יחולו לעניין תשלום ולענלע אגרות לפי סעיף זהא

ת סעיף 7בו פ ס ו  אחרי סעיף 7ב לחוק העי קרי יבוא: ה

 7בו. מסירות מידע בתום לב, רבה תאם לצו של רשם ההוצ אה לשועל

צא לפי סעיף 7שב,הולצאא תליפחישסבעיהףפ7רבה, לשאל תחיובחושתבסוהדפירוהת של חובות סודיו ע ד הו י מ ש ת ר י ס מ  ב

 ונאמנות או של חוובנהאמאנחורתתאלופישלכ לחודביןהאאוחחרוזתה,ל ופימיכלשדמיסןראו חוזה, ומי שמס

 מידע כאמור לא יישא עאחרעת אזרחית או משמעתית חישל

 עצם מסירת המידעע״צם מסירת המידע ״

 בעיסףע7יגף 7ג לחו5קו העיבקסריעיף- 7ג לחוק העיקרי - תיקון סעיף 7ג

 ( ו) בסעיף קטן (א)( במקום ״הליכי הבאה ומאסר״ יבוא ״הליכי מסירת במידע על החמיב

 בלא הסכמתו, הטלת הגבלות לפי פטק תיו גהליתי הב אה״;

 (2) בסעיף קטן (ב)( במקוס ״הלקכי הבאה ומאסר לפי פרק זי2 ״ יבוא ״ההליכים כאמור

 בסעיף קטן (א)״ בסעיף קטן (א)״

 בסעיף 8(ד) לחוק הביקרי, אחרי ״לפי סעיפרם ״ יברא ״7ב(א2) ו־(א3),״, אח7י א2 עז־ א3,״ ותיקון סעיף 8

 יבוא ״66א,״ ובסופו יבוא ״לא יי נקטו על ידי הלש כה הליכים על פי בקשה הזוכה בלבד,

 אלא לאחר שהומצאלהאאזלהארחהר לשחהיוימבצואחלהףאזההמורעהדלהחיקיבבו ועחבלהף״המועד הקבוע בה״

 בסעיף 9ו(ג) לחוק העיערי, הרישה עד המילים ״בביות משפט משלום;״ - תימשפ. תיקון סעיף 9ו

ת פרק איו פ ס ו  אחרי סעיף 20 לחוק חעיקרע יבוא: ה

 ״פרק איו: הוצאה לפועל במסלול מקוצר - הוראת שעה

לה 20אל הוראות פרק זה יחולו רעל בקשות לביצוע חילב קמסלול מקוצ ר  תחו

 שהוגשו מיום י״א באב התשס״ט י״ באוגבסט 2009) ועד אם

 אי באב התשע״א (ו באוגוסט וו20).

 (א) בקשות לביצוע פסב דשו כספי או כל חיוב כספי אח ר

 לשמנקיותצןרלפי חוק לבצשענויתכןמלופיפ סחקו קדילןבצשלעוביכתמומפשספקט,דיןש אשינלו בית משפט, שאי

 עולה על 0,000ו שקלים חדשים, למעט פסק דין למזומות

 ולמעט בקשות למוילממועשטמבשקכשווןתאול ממימשוכנשתמה,שנכיוןת ןאולבמצעשכנתה, ניתן לבצ

 במסלול מקוצר לפיבהמוסרלואולתמפקרוקצרז הל (פיב חהווקר זאוהת-פרחיקו זבהה(ניבתחןו ק זה - חיוב הני

 לביצוע במסלול מקלובציר)צוע במסלול מקוצר)

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), לא ניתן לבצע חיוב

 במסלול מקוצר אם ניתן לגבי החייב צו איח וד ותיקים בהתאם

 לפרק זי3 לפרק זי3

 (ג) הוגשה בקשת ביצוע לפי פרק זה יהחייב ט ען קענת

 פרעתי לפי סעיף 9ו, הותרז פחייע מ וגבל באמצעחם במתאם

 להוראות סעיף 69ג לאהוורשנאיותן סלגעיבףיו69צוג איוחושנדיתןיקליגםב יבוהצות א יםחוד תיקים בהתא

 חיוב הניתן לביצוע 0חי2וב
 במסלול מקוצר במס

 ה4ווס

ו וק י  5ת

ו וק י  6ת

ו וק י  7ת
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 לפרק זי3, תימסר הודעה לזוכה שלפיה התיק יועבר לביצוע

 במסלול רגיל בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה, אלא

ת התיק; לא הודיע הזוכה ם כן יודיע כי ברצונו לגנוז א  א

 כאמור ללשכת ההוצאה לפועל בתוך אותו מועד, יועבר התיק

ת התיק, יפעל  למסלול רגיל; הודיע הזוכה כי ברצונו לגנוז א

 מנהל לשכת ההוצאה לפועל בהתאם להודעת הזוכה

ת 20ג הוראות חוק זה, למעט הוראות פרקים גי, הי, וי, ויו, זיו, זי2, זי3 ו א ר ו ת ה ל ח  ה

ק ו־זי4, יחולו על הליכים לפי פרק זה, בשינויים המחויבים ו ח  ה

 בקשת ביצוע 20ד בעת הגשת בקשת ביצוע לגבי חיוב הניתן לביצוע במסלול

ר מקוצר, רשאי הזוכה לבחור כי החיוב יבוצע במסלול מקוצר צ ו ק ל מ ו ל ס מ  ב

 בהתאם להוראות פרק זה

ם במסלול 20ה. (א) בחר הזוכה בביצוע החיוב במסלול מקוצר כאמור בסעיף כי  הלי

ר 20ד, זכאי הוא כי יינקטו אך ורק ההליכים המפורטים להלן: צ ו ק  מ

 (ו) עיקול כספים של החייב וזכויות החייב לקבלת

 כספים הנמצאים בידי צד שלישי;

 (2) עיקול כלי רכב של החייב

ה לפועל ינקוט הליכים כאמור בסעיף א צ ו ה  (ב) רשם ה

 קטן (א) בהתאם למידע על החייב שהתקבל בידיו לפי סעיף 7ב

 או שמסר הזוכה

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), ובלי לגרוע מחובתו של

 רשם ההוצאה לפועל כאמור באותו סעיף קטן, רשאי זוכה

 לבקש נקיטת הליכים בטרם קבלת מידע על החייב, ובלבד

 שציין בבקשת הביצוע אילו הליכים מבין ההליכים האמורים

 בסעיף קטן (א) הוא מבקש שיינקטו ואת הפרטים הדרושים

 לשם כך, לרבות פרטי הצד השלישי כאמור בסעיף קטן (א)(ו),

ת המסמכים הדרושים; ביקש הזוכה נקיטת הליכים  וצירף א

 כאמור, ינקוט רשם ההוצאה לפועל הליכים, בכפוף להוראות

 סעיף 7(ה)

 (ד) רשם ההוצאה לפועל רשאי להאציל סמכויות שניתנו

 לו לפי פרק זה לגורם כאמור בסעיף 4א; הואצלה סמכותו של

 רשם ההוצאה לפועל כאמור, ינקטו הליכים על ידי הגורם

 שהסמכות הואצלה לו רק בהתאם לכללים שייקבעו לעניין זה

 על ידי מנהל מערכת ההוצאה לפועל כאמור בסעיף 20י(ב)

 פרק הזמן לנקיטת 20ו. (א) ביצוע חיוב במסלול מקוצר יסתיים בהתקיים אחד
ם במסלול כי  הלי

: ה ל א  מקוצר מ

 (ו) חלפו שמונה חודשים מיום פתיחת התיק, ואולם

ם קיימים נכסים מעוקלים של החייב, רשאי רשם  א

ה לפועל להורות כי ביצוע החיוב במסלול א צ ו ה  ה

 מקוצר יסתיים במועד מאוחר יותר שיקבע, אם מצא

 שיהיה ניתן לממש נכסים אלה;

 (2) רשם ההוצאה לפועל החליט שאין תועלת בהמשך

 ההליכים;
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 (3) הזוכה ביקש (ל3ה)עביהרז ואכתה בהיתקיקש למהסעלבוילר ראגיתלהתי

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא בסתיים הביצוע לפי

 סעיף קטן (א)( ו) או (2), אם החיאב מ שליבם את ההוב בתשלומיא

 שנקבעו לו שנקבעו לו

 (ג) הסתיים ביצוע חיוב במסלםל מקוצר לפי סעסף קטן (א)( ר)

 או (2) ולא נפרע החאווב(2ה)פוסלואק נבפמרלעו אהו,חותבי מהספרסועקלבכמךלוהואוד,עתהי

 לזוכה והוא יודיע ללשכת הה וצאה לפושכ בתוך 30 ימלם

 מיום מסירת ההודעה;, אם סרצונו לגנוז את התיק אנ להעבירו

 לביצוע במסלול רגיל; הודעע הזוכה כאמור, יפעל מנהל לשכות

 ההוצאה לפועל בהתאם להודעת הבוכה; לא הודיע הזוכה

 ללשכת ההוצאה ללפולעשלכבתתוהךה והצמאוהעדל פהואעלמובר,תיוחךו להומוהוערדאוהתא

 אלה: אלה:

 (ו) היו כל הזוכים ב תיק יחידים י- יועבר התיק

 למסלול רגיל; למסלול רגיל;

 (2) היה בתיק זוכ(ה2)שאיהניוהיבחיתדיק-זוייכגנהזשהאתיינקו יחיד -

 (ד) הסתיים ביצוע חיוב לפי יזע יף צטן(א)( ב) או (ס), אין בכך

 כדי לפגוע בזכותו שיל הזגכה להויש בקשת כיצוע חדשה

 בשל אותו חוב אם לא נ פרע במלבאו, ואולם לא תוגש בקשות

 ביצוע חדשה במסלול מקוצר הלא בחללף שנה מיום גבחת

 התיק; על אף האמות רשאי רש ם ההוצאה לפועל להתיר

 הגשת בקשת ביצועהגכשאתמ וברקבשסתע יבףיצקוטןע זכהאמאוףראבםס עליאף קחלטןפ זה

 שנה מיום גניזת התישנק,הממטיועםמ יגנםיזמתיוהחתדיקם, שמיטיערמשימםו מיוחדים

ה ג0נ2יזת ת(יקא )או נהגענבזרהתי0ק2זלפי (פאר)ק זנהג,נזלאתייקינלקפטיו פברמקסזגרה,תול אה ילינכקיטםונגבדמ ר ב ע  גניזת תיק או ה

ל החייב והליכים התלויים והומדים הו יבוטלו, ואולם מידע י ג ל ר ו ל ס מ  ל

 על החייב שנמסר לעצלו רהךחיביבצ ושענחמיסורב לבצמוסרלךולבימצוקועצחריוייבשבממר

 לתקופה שתיקבע לתקופה שתיקבע

 (ב) הועבר תיק למסלול רגיל תיפק פרק זה ניתן להמשיך

 בביצוע הליכים תלבויבייםצ ווע והמלדייכםיםשתהולוחיילםבנוקעיוטמתדיםםבשמהסולוחל

 מקוצר ולעשות שימוש במידש תל החייב שנמסר לצורך

 ביצוע החיוב במסלבוילצוהעמקהוחצירוב במסלול המקוצר

 (ג) הודעה על גני(ת ה תיק ו^טול ההלי כים א ו על העבהתו

 למסלול רגיל תימסרלמלסחליוילב רגיל תימסר לחייב

, זוכה אינו זכאי לשכר טרחת ר זכאות לשכר 20ח. (א) על אף האמור בסעיף א ד ע  ה

ן עח-ך ד ין בתיק הוצאה לפועל במסלול מק וצר י ך ד ר ו ת ע ח ר  ט

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), הוגשה בקשה לביצוע

 תביעה על סכום קצתובי עלפהיעסלעיסףכוום8אקוצובבמסלפלוילסמעיקףוצור8,אזוכ אבי

 הזוכה לשכר טרחת עוכך דין כשי יקבע לעו סעדף 0ו(א) לעניין

 הגשת בקשה כאמורהגבשמתסלבוקלשמהקוכצארמור במסלול מקוצר

 חובת דיווח 20בת (א) שר המשפטים )דו וש לוומדת הםוקה חוק ומשפט של

 ה כנסת, על יישום הוראות פרק יה; םדהווח יתלפל, בין השאר,

 פירוט לגבי כל אלה:פ ירוט לגבי כל אלה:

ת א ר ו  לכנסת - ה
ה ע  ש
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 (ו) מספר הבקשות שהוגשו לביצוע חיוב במסלול

ה  מקוצר, ושיעורן מבין כלל הבקשות לביצוע שהי

 ניתן לבקש לבצען במסלול מקוצר, בחלוקה לפי סכום

 החוב;

 (2) הליכים שננקטו במסלול מקוצר;

 (3) אחוזי הגבייה במסלול מקוצר בהשוואה לאחוזי

יה במסלול רגיל בתיקים שנפתחו בכל אחד  הגבי

 מהמסלולים, בחלוקה לפי סוגי תיקים;

 (4) מספר התיקים שהועברו ממסלול מקוצר למסלול

 רגיל, והטעמים להעברתם;

 (5) פרקי הזמן שבהם ננקטו הליכים במסלול מקוצר

 עד לגניזת התיק

 (ב) לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת יימסרו שלושה

 דיווחים לפי סעיף זה מדי שישה חודשים; דיווח ראשון יימסר

 לוועדה בתום שנה מיום תחילתו של פרק זה

 תקנות וכללים 20י (א) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של

 הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין ביצוע פרק זה, לרבות

 לעניין העברת תיק ממסלול מקוצר למסלול רגיל

ה לפועל יקבע כללים בדבר א צ ו ה  (ב) מנהל מערכת ה

 הדרכים והמועדים לנקיטת הליכים במסלול מקוצר, לרבות

 סדר נקיטת ההליכים; כללים כאמור יפורסמו ברשומות,

 ויחולו, אלא אם כן הורה רשם ההוצאה לפועל אחרת ״

 תיקון סעיף 22 9ו בסעיף 22 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (א) -

 (א) בפסקה (2), אחרי ״כלי מיטה,״ יבוא ״ציוד רפואי, תרופות,״ ובמקום ״אחרים

 שהם״ יבוא ״אחרים, והכל אם הם״;

 (ב) בפסקה (4), אחרי ״ששויים״ יבוא ״המוערך״ והסיפה החל במילים ״ואם

 היו״ - תימחק;

 (ג) אחרי פסקה (6) יבוא:

 ״(7) פריט אחד מכל אחד מסוגי המיטלטלין המפורטים בתוספת

 החמישית, הדרוש לחייב ולבני משפחתו החיים עמו, ובלבד ששוויו

 המוערך אינו עולה על סכום שנקבע בתקנות; שר המשפטים, רשאי, בצו,

 להוסיף לתוספת החמישית סוגי מיטלטלין, שהתמורה הצפויה ממכירתם

ת הפגיעה החמורה שתיגרם עקב עיקולם לחייב או לבני  אינה מצדיקה א

 משפחתו הגרים עמו, ובלבד ששוויים המוערך אינו עולה על סכום שנקבע

 בתקנות;

 (8) מיטלטלין ששוויים המוערך אינו עולה על סכום שנקבע בתקנות;

 פסקה זו לא תחול על מיטלטלין שהם מלאי עסקי ״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״ו־(5)״ יבוא ״(5) ו־(7)״;

 (3) בסעיף קטן (ג), במקום ״ו־(3)״ יבוא ״(3), (5) ו־(7)״;

 (4) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
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 תיקון סעיף 25

 תיקון סעיף 38

 ו

 ״(ד) תקנות וצווים דלפי סעיף תה טעונים אישער ששל ועדת החוקה חוק ומשפט

 של הכנסת של הכנסת

 (ה) רשם ההוצאה לפועל רשאי, מאזמתי או על פי בקשה, לקבוע כי אין לעקל

 מיטלטלין מסוימים, אף אם אינם מיויים בסעיף יקטן (א), אם מצא כי התמו רה

ת הפגי עה החמורה שתיגרם עקב ערקולם  הצפויה ממכירתם אינה מצדיקה א

 לחייב או לבני משפחתו הארים עמה״

 סבעיסףע5י2ף 25 לחו0ק2 העיבקסרעי,י ףב5מ2ק ולםחוסקעיהףעיקקטןר י(,ב)ב ימבקואם: סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) לעניין ההוצאה לפועל, דין החלטת רושם ההוצאה לפועל לפי סציף זה כעין

 פסק דין.״

 בסעיף 38 לחוק העיקרע -

 (ו) בכותרת השול״ם, במקתם ״ביש״ יבוא ״דירת״ ;

 (2) בסעיף קטן (א), במקום ״בית״ יבאא ״דירת״, במקום ׳׳רשאי ראש ההוםאה לפועל״

 יבוא ״לא יהיה רשם ההוצאה לפ ורעל רשאי״, במקום ״ובלבד שהיבח תחילה״ יבוא

 ״אלא לאחר שהוכח״ לאחרי ״מגורים סביר״ יבוא ״או ש יש לו ולבא משפחתש הגרים

 עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סמור״;

 (3) אחרי סעיף ק (טן3 )(א) יאבחוראי: סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(או) רשם ההוצאה לפועל לא יורה כאמלפ בסעלף קטן(א) אלא לאחר שהצדדים

 הוזמנו לדיון בפניו בהזמנה שהומצאה להם בהמצאה מלאה; בהזמנה לדיון יאוין

 כי החייב רשאי לבכקישההחישיבה ירהששאיל להבהקחשלטההשהביענהייןש למכהירהתחלהטמהקברקענעיייןן ומפיכניוריתם

 כדי למנות לעצמו עורך דמן או כדי מק בול ייצוג לפי הוראקת חוק הסיוע המשפטי,

 התשל״ב-972ו6 (בחוק זה - חוק הסיוע והמשפטי), אה הוא זכאי לכי• לפי הוראות

 אותו חוק; בהזמנה ייכלל מידב בדבר האפש רמיות למינוי עורך דון לפי הוראות

 חוק הסיוע המשפטיח״ו;ק הסיוע המשפטי ״;

 (4) בסעיף קטן (ג)(4-) בסעיף קטן (ג) -

 (א) האמור בו יסומן ״(ו)״, ובור במקסם ״סעיף קטן(בא)״ יבוא ״סעיף זה״ וה סיפה

 החל במילים ״זולתהאחםל״ב-מיתליימםח״קז;ולת אם״ - תימחק;

 (ב) אחרי פסקה (() יבוא:

 ״(2) על אף האמור בפסקה (ו), פורש בשטר המשפנתה באו בהסכם

 המשכון שהסידור החמלשוףכוןשיושעהמסידדולר שהוחתלוהףחישייבועימהידהלרבהשותתאםהחלייהובריאהויתה

 סעיף קטן זה ולא בהתאם להוראלת סהיפים קטנים ות) ס־(ב), םהוסברה

 לחייב משמעות הדבר בשפה ברורה המובנת לו, יחולו לעניינ העמדת

 הסידור החלוף הורהאוסיתדוארל ה:חלוף הוראות אלה:

 (א) שווי הסידור החלוף יהיה בסכום המאפ ישר לחייב לשהור דירת

 מגורים באזור מגוריו התואמת את צורכי החייב וב ני משפחת ו הגרים

 עמו למשך תקופה שלא תעלה תק 8 ו חודשית; ואו לם רשח ההוצאה

 לפועל רשאי להעמיד לעשות אחייב ומני משפחתו הגרבם עמו סידור

 חלוף לתקופה ארוכחהלומףהלתתקוקופפהההארמווכרההמאהםתסקובפרהשהקיאימוורתהנסאיםב וסתב

 מיוחדות המצדיקותמ יזואחתד;ות המצדיקות זאת;

 (ב) שר המשפטים, באישור ומדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,

ף אטן זה, יבין הישאר, לעניין  רשאי לקבוע הוראות לענקין ס ה

 התאמתה של דירת מתורים לצורכי התייב ורבני משפכתו חגרים עמו

 ולעניין הדרך והמוועלדענליבייןצהודערהךותהשמלומעידםלביעצבווער הסתישדולורמיהםחלבוףע״ב;ו

 0תי2קו

2קו  ותי

 ס״ח התשל״ב, עמי 95
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 (5) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ג ו) רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת החייב או מיוזמתו אם החייב מעוניין

 בכך, להשהות החלטה לפי סעיף זה אם ראה שהחייב אינו מיוצג, כדי לאפשר

 לחייב למנות לעצמו עורך דין או לקבל ייצוג לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי,

 אם החייב זכאי לכך לפי הוראות אותו חוק

 (ג2) שווי הסידור החלוף דינו כדין הוצאות לפי סעיף 9 ״;

 (6) בסעיף קטן (ה), במקום ״בית״ יבוא ״דירת״

 תיקון סעיף 45ב 22 . בסעיף 45ב לחוק העיקרי -

 (ו) בכותרת השוליים, במקום ״קופת גמל״ יבוא ״חברה מנהלת״;

 (2) בסעיף קטן (א) -

 (א) בכל מקום, במקום ״קופת גמל״ יבוא ״חברה מנהלת״ ובמקום ״קופת הגמל״

 יבוא ״החברה המנהלת״;

 (ב) במקום ״למנהל בתי המשפט״ יבוא ״למנהל מערכת ההוצאה לפועל״, במקום

 ״על נכסי חייבים למרכז התאגיד הבנקאי״ יבוא ״על נכסי חייבים הנמצאים

 בקופות הגמל שבניהולה, לגוף הנותן שירותי תפעול לאותן קופות גמל, לרבות

 למרכז תאגיד בנקאי (להלן - הגוף המתפעל)״, במקום ״הנמצאים אצלה״ יבוא

 ״הנמצאים בקופות הגמל שבניהולה״, במקום ״ממרכז התאגיד הבנקאי״ יבוא

 ״מהגוף המתפעל״ ובמקום ״למרכז התאגיד הבנקאי״ יבוא ״לגוף המתפעל״;

 (3) בסעיף קטן (ב), במקום ״קופת הגמל״ יבוא ״החברה המנהלת״ ובמקום ״הנמצאים

 אצלה״ יבוא ״הנמצאים בקופות הגמל שבניהולה״

ת סעיף 45ג 23 אחרי סעיף 45ב לחוק העיקרי יבוא: פ ס ו  ה

ש 45ג . נבע החוב הפסוק ממזונות המגיעים מן החייב לבן זוגו, ד ח ת  ״עיקול מ

ת לילדו או להורהו, מדי תקופה קבועה, רשאי רשם ההוצאה ו נ ו ז ק מ י ת  ב

 לפועל -

 (ו) לצוות על עיקול משכורתו של החייב המוחזקת בידי

 מעסיקו, כך שהצו יחול על משכורתו של החייב בגובה

 המזונות שעל החייב לשלם לזוכה מדי תקופה קבועה, כאילו

 ציווה רשם ההוצאה לפועל מחדש, מדי אותה תקופה, ובמשך

 שנה, על עיקול משכורתו של החייב כאמור;

 (2) לצוות, מדי תקופה כאמור בפסקה (ו), על עיקול כלל

 נכסי החייב או נכס מסוים מנכסיו הנמצאים בידי צד שלישי

 או שיגיעו לידו בתוך שנה מיום המצאת הצו, בהתאם לסכום

 החוב המעודכן בתיק, ובלא צורך בבקשת עיקול חדשה; צו זה

 יבוא במקום צו העיקול שניתן לפי פסקה זו על נכסי החייב

 שבידי אותו צד שלישי בתקופה הקודמת ״

 תיקון סעיף 48 24 בסעיף 48 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) לעניין ההוצאה לפועל, דין החלטת רשם ההוצאה לפועל לפי סעיף זה כדין

 פסק דין ״

 תיקון סעיף 50 25. בסעיף 50 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) כספים המגיעים לחייב לפי סעיף 38(ב) או (ג);
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 תיקון סעיף 58

ת פרק ויו פ ס ו  ה

 (6) כספים המגיע(י6)ם ל חכיסיבפימםמהשמרגידעיהםבינלויחיויבה שמימכושןרכדמהענביקנויה ושהתשתיפכווןת כבמשעכנרק

 דירה; הוראת פסקהדזיור הת;חוהולרגאםתעפלסכקסהפזיוםתשחושלו לגמםועבלאכמסצפעיוםתשתשאוגלידמובבנקאאמיצאעו

, בנ ותנה שיר-תים 7לפי  באמצעות החברה כהגדצעה בחוק הדואר, התשמ״ו-ק98ו7

 סעיף 88א לאותו חוסק,עיבףמ88שאך לשאלותשוי םח ויק,מיבםממשיוךםששלושושילםמ וי״;מים מיום ששולמו ״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה הח ל ממילה ״הקטין״ יב ובא ״או להורהו, לבא יח״לו

 הוראות סעיף קטן (אה)ו,רעאלותא ףס עהיאףמקוטרן (באכ),ל עדילן ״איףבוהאא״מלורא יבחכוללודיןה״וריאבואת ״סלעיאףי חקוטלןו( אה)ו(רו)א

 עד (4), אלא אם כן נקבע בדין במפורש, כי הנכס אינפ ניתן לעיקול אף לשים תשלום

 מזונות.״;

 (3) אחרי סעיף ק (טן3 )(ב) יאבחוראי: סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ג) על אף האמור בסעיף קטן(ה)(5) ו־(6), רשאי משכיר דירת המגורים, שב עדה

 ניתן התשלום או המענק, לפי הםניין, לעעל את הכספים האמורים בשל חוב השכר

 הדירה של החייב לתקופה שבעבורה ליתן התשלום או המתנקה

 (ד) הוצאו כמה צווי עיקול על נכס ים שבידי צד שלישי, רשאי רשם ההוצאה

 לפועל לתת, לפי בקלשפותעהלזולכתהת,,הלחפייבקאושתצ דה זושכליה,שיה,חהיוירבאאוותצלדענישילןיבשיי,צ והעו רסאעויתף

 זה, ובכלל זה לקבו זעהכ,יובהוכרלאלוזתההלאקובסורעו כתיעהלו רעיאוקותלהנכאוסיסרםותהמעגליעייםק וללחנייכבס ימםצהד

 שלישי בסכום מסויש, לפי סעיף םטן(א)(ו), (3) או(41), יח ול) על צד שליש י מסויע

 אחד או יותר, אם האדחבדר נאוד ריושתר,כדיא םל הבדטבירחנדשראישסוכרד יהלעיהקבוטלי חל אשיאחיוסלוראלהאעיקעולל

 נכסים בסכום שנקבע לפי הוראות סעיף זה.״

 בעיסףע8י5ף 58 לחו6ק2 העיבקסרעי,י ףב8מ5ק ולםחוסקעיהףעיקקטןר י(,ב)ב ימבקואם: סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) לעניין ההוצאה לפועל, דין החלטת רושם ההוצאה לפועל לפי סציף זה כעין

 פסק דין.״

 אחרו סעיף 66 לחוק חעיקרע יבוא:

 ״פרק ויו: הטלת הגבלות על חייב בעל יכולת ה משת מט

 מתשלום חובותיו

 66א. התקיתמו לגבי החייב תתנאים כאמרר בסעיף 66ב, ושאכנע בשם

 ההוצאה לפועל כי הדבר מוצדק לנסיבהת הענוין, קהתחשב

 בפגיעה בחייב ובהבליפכגיםעהאבחרחייםב ושנבנהקלטיוכילםשאםחגרביייםתשנהנחקוטבו,

 לרבות הליכים לקבללרתב ומתידהעל יעכילםהלחקייבבל,תככמילדהענדערלש,ה חריישבא,יכ

 הוא להטיל על החיהיובאהלגהבטליהל כעמלפוהרחטיילבההלגן,בלאהחתכ מאופוירוטתר,ל

 מיוזמתו או על פי בקשת תוכה, לתקופה ובתנאכם שיקבע:

 (ו) הגבלת החייב מקבל דרתון ישראלי באו תעודת שעבר

נ מהחזיק דרכון או תמודת  לפי חוק הדרכונים, התשי״ב-952ו8

 מעבר כאמור או מלהאריך את תוקפם, ובלבך שיהיו תקפים

 לצורך שיבה לישרלאצל;ו רהךגבשליבההז ולילאשרתאול;ט להגאבםלהשוזוכ נלעארתשוםט

 ההוצאה לפועל שהיהצויצאאההמילפשורעאללשדרהויצשיהאהמטמעימשירבארלי דאורותוש

 של החייב או של בן משפחה התלשי בו;

 (2) עיכוב יציאתו של הח״ב ימן הארץ; הגבלה ז ו ללא תרטל

 אם שוכנע רשם ההאוםצאשהוכלנפעו ערלשםש היהצויצאאההמילפשורעאללשדרהויצשיהא

 מטעמי בריאותו של החייב אי שת בן משפחה התלשי בו;

ת הגבלות ל ט  ה
 על חייב

 6תי2קו

 ה7ו2ספ

 ס״ח התשמ״ו, עמי 79.

 ס״ח התשי״ב, עמי 260.
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 (3) הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק

 שיקים ללא כיסוי, התשמ״א-ו98ו;

 (4) (א) הגבלת החייב מעשות שימוש בכרטיס חיוב,

 כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו-986ו; לעניין

 זה, דין הגבלה כדין סיום חוזה כרטיס החיוב בהודעת

 החייב; הודעה על כך תינתן למנפיק בדרך שתיקבע,

ת מועד סיום החוזה  ויראו במועד קבלת ההודעה א

 (ב) לא יראו הגבלה כאמור בפסקת משנה (א) כסיום

 חוזה בהודעת החייב, לעניין הוראות בחוזה שלפיהן

 הלקוח חייב בתשלום כלשהו בשל עצם קיצורה של

 תקופת השימוש בכרטיס החיוב, כגון חיוב החייב

ות שימוש שקיבל ת מותנ ו נ ת  בתשלום בעבור מ

 מהמנפיק;

 (5) הגבלת החייב מייסד תאגיד או מהיות בעל עניין בתאגיד,

 במישרין או בעקיפין, לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר,

 ואם השתתף החייב בייסוד תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד

- מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד;

 אין בהוראות לפי פסקה זו או בהפרתן כדי לגרוע מתוקפה

 של התאגדות או פעולה משפטית של תאגיד שבו היה החייב

 מייסד או בעל עניין כאמור; לעניין זה, ״בעל עניין״ - כהגדרתו

 בסעיף 69ד(ב);

 (6) הגבלת החייב מקבל, מהחזיק או מחדש רישיון נהיגה;

ה לפועל כי א צ ו ה  הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ה

 הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב

ת החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב,  וביכולתו לשלם א

 עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו; לעניין זה

ת מי שהוטלה עליו הגבלה מהחזיק רישיון נהיגה כמי  יראו א

 שרישיון הנהיגה שלו פקע מחמת אי־תשלום אגרה

ם להטלת 66ב . (א) הגבלות לפי סעיף 66א לא יוטלו אלא בהתקיים אחד י א נ  ת

ת מתנאים אלה: ו ל ב ג  ה

 (ו) החייב הובא לפני רשם ההוצאה לפועל על פי צו

 הבאה לפי סעיף 69יב, או בא לפניו בדרך אחרת, הוכח

 לרשם ההוצאה לפועל כי הוא בעל יכולת המשתמט

 מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר לאי־התשלום,

 ובלבד שהחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר

 עולים על 500 שקלים חדשים;

 (2) החוב הפסוק נובע ממזונות המגיעים מן החייב

 לבן זוגו, לילדו או להורהו, למעט חוב מזונות שגובה

 המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות (הבטחת

 תשלום), התשל״ב-972ו9 (בחוק זה - חוק המזונות);

 ס״ח התשל״ב, עמי 87
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ט מתשלום מ ב ש מ  (3) החייב הוא בעל יכולת ה

 חובותיו כאמור בסעיפים 7ג, 67(ד), ב6יא(ד) א7 69יג(ד),

 ובלבד שהתקיים אוחד מאלה:

 (א) חלפו שישה( א)חוד שחילםפ ומשמיועשדה החומדצשאיתם

 האזהרה לחייב בההמצאזאההר המ לאחיהי,בו הבחהומבצהאפהסומקל

 או החובות הפסוקיאםו בהמחוצבטובתר העופלסיוםק יעםלב0מ0צ5,ט2ב

 שקלים חדשים; שקלים חדשים;

 (ב) חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה ל חייב

ה מלאה, והחוב הפמוק או החובות א צ מ ה  ב

 הפסוקים במצטבר עולים על 500 שקלים

 חדשים חדשים

 (ב) שר המשפטי (ם,ב)באישרו רהומעשדפתטיהם,חובקהאיחשוקר ומעדשתפ טהחשולק

 הכנסת, רשאי - הכנסת, רשאי -

 (ו) לקבוע הוראות לעניין דר כה הטלת הגבלות לפ י

 פרק זה; פרק זה;

ת התשנפות והסכומים הקפותים  (2) לשנות, בצו, א

 בסעיף קטן (א) בסעיף קטן (א)

 (א) לא תיכנס הגבלה לפי פרק זה לתוקף אלא לאחר שמנהל

 ההוצאה לפועל שלח לחאיב בדואר התראה וחלפד 30 ימים

 מיום המצאת ההתרמיאוהם המצאת ההתראה

 (ב) בהתראה יצוין כי רשם ההוצאה לפועל הטיל על החייב

 הגבלה וכי היא תיכנס לתוקף בתום 30 נמים מיום המצ אתה,

 אלא אם כן ייפרע החוב, או שהחירב החובב לחשירת יכ ולת

 בלשכת ההוצאה לפועל וישבדע את רשום ה הושאה לפועל כם

 הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, אמ שתינתן

 החלטה אחרת בידיהרחשלםט ה האוחצראתהבילדפיוערל;ש םלעהניהיוןצזאה,ה״לפשוכעתל

 ההוצאה לפועל״ - להכת ההוצאה לפ ועש שבה מצנהל הותיק

 או לשכת ההוצאה לפועל שלהד בית משפט השלום שבאמור

 שיפוטו נמצא מקוםשימפגורטיוונשמלצאהחמיקיובם מגוריו של החייב

 (ג) על אף האמור בס עיפים קטנים (א) ה(ב), הטיל רשם

ה לפועל הגבלה במעמד החיבל כאמור בסעיף א צ ו ה  ה

 66ב(א)(ו), לא תישלח לחייב התר איה, וההגחלה תיכנא לתוקה

 בתום 30 ימים מיוםבהתוטםלת0 3היהמגיבםלמה,יואםלהאטאלםת כהןהייגפברלעה ,האחלואב

 או שתינתן החלטהאאוחשרתינביתןד יהרחשלםטההאהוחצראתהבילדפיו ערלש ם ההו

 האב נפרע החוב, תאוטל ההגבלה שהוטלה על החייב.

ה לפועל רשאי לבטל הגללה שהלילט א צ ו ה  (ב) רשם ה

 מיוזמתו או לבקשתמיהוזחימיתבו, וארושלאביקהשותא הלחהייתנב,ו ותראשתאיההביוטאול

 במתן ערובה להנחתב מדתעןתוע,רואבםהמלצהאנ חשתהדבערת ו,מ ואצםד קמ צבנאסישבוהתד

 העניין העניין

 6ה6תגר

 ב6י6טדו

ה בדבר א ר ת  ה
 הגבלה

 ביטול הגבלה
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 (ג) רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי

 החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו

 לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר ראש ההוצאה לפועל;

 בוטלה הגבלה כאמור בסעיף קטן זה, רשאי רשם ההוצאה

 לפועל להטילה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח

ת הוראות הצו או ההסכם; הגבלה  כי החייב הפסיק לקיים א

 שהוטלה מחדש לפי סעיף קטן זה תיכנס לתוקף בלא צורך

 במשלוח התראה לפי סעיף 66ג

 (ד) בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל

 מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך

 לגורמים הנוגעים בדבר, לפי העניין, וכן תשלח הודעה על כך

 לחייב ולזוכה ״

 בסעיף 67(א) לחוק העיקרי, אחרי ״במצבו״ יבוא ״הכלכלי״, במקום ״הכנסותיו וחובותיו״

 יבוא ״גובה הכנסתו ומקורותיה, יציאותיו מישראל וכניסותיו לישראל, חובותיו

 והוצאותיו״

 בסעיף 69א לחוק העיקרי, במקום ״מנהל בתי המשפט״ יבוא ״מנהל מערכת ההוצאה

 לפועל״

 בסעיף 69יא לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (א) -

 (א) ברישה, אחרי ״כעבור 30 ימים,״ יבוא ״מיוזמתו או״;

 (ב) בפסקה (ו), במקום הסיפה החל במילים ״ולא הגיש״ יבוא ״או שהוא בעל

 יכולת המשתמט מתשלום חובותיו כאמור בסעיף 7ג;״;

 (2) סעיף קטן (ב) - בטל;

 (3) בסעיף קטן (ד), הסיפה החל במילים ״התייצב חייב״ - תימחק

 בסעיף 69יב לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (א), במקום ״בסעיף קטן (א) או (ב)״ יבוא ״בסעיף 69יא(א)״ ובסופו יבוא

 ״ובלבד שחלפו חודשיים מיום שהומצאה לחייב בהמצאה מלאה אזהרה, הזמנה לבירור

 או הזמנה לחקירת יכולת, לפי המוקדם, והחייב הוזהר כי אם לא יתייצב לבירור או

 לחקירת יכולת כאמור יהיה ניתן לנקוט נגדו הליכי הבאה ומאסר לפי פרק זה ״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״המהוות״ יבוא ״והטעמים המהווים״;

 (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(בו) לא יבוצע צו הבאה אלא לאחר שמנהל ההוצאה לפועל שלח לחייב

 בדואר התראה וחלפו 4ו ימים מיום המצאתה; בהתראה יצוין כי רשם ההוצאה

 לפועל הורה על ההבאה, וכי צו ההבאה יבוצע במועד שלא יקדם מ־4ו ימים

 מיום המצאת ההתראה, אלא אם כן ייפרע החוב או תינתן החלטה אחרת בידי

 רשם ההוצאה לפועל ״

 בסעיף 69יג לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (ב) -

ה לפועל לברר״ יבוא ״יברר רשם א צ ו ה  (א) ברישה, במקום ״רשאי ראש ה

 ההוצאה לפועל, ככל הניתן בנסיבות העניין,״ ובמקום ״ולתת״ יבוא ״ורשאי הוא

 לתת״;

28 

29 

30 

 ו3

32 

 תיקון סעיף 67

 תיקון סעיף 69א

 תיקון סעיף 69יא

 תיקון סעיף 69יב

 תיקון סעיף 69יג
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 (ב) בפסקה (5), במק)ם הסיפה החיל המילםם ״נכסי החייב״ יבוא ״החסיב, חהיתאם

 להוראות סעיף 7ב, ולעאין זס אין צורך׳ עמש לוח התראה לחמיב לפי הוראות

 אותו סעיף.״;

 (2) במקום סעיף (ק2ט)ן (ג)בימבקווא:ם סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ג) במעמד הבירור או ההבאה רשאי רשם ההוצאה לפועל לכפות ציות או

־ציות להוראותיו בדרך שמוסמך תכך בית משפט.  להעניש בשל אי

 (ד) רשם ההוצאה )לפועל רשאי לקבו ע כי יראו חייב כבבעל יכולת המשתמט

 מתשלום חובותיו אם לא מילא אתר החלטת משם ההוצאה לפועל שניתנה להי

 סעיף קטן (ב), או אם סירק במעמד הבירור ראו ההבאה לעשות אחד מאלה, בלי

 לתת הסבר סביר לכלך:תת הסבר סביר לכך:

 (ו) למלא הצהרה( ו)בדברל ימכלואל תהו;צהרה בדבר יכולתו;

 (2) לחתום על כתב ויתוח על סעד יות;

 (3) למסור מידע לגבי ילנול^ר;

 (4) להציג מסמכי(ם4 )שנדלרהשציגלהמצסיגמםכי״ם שנדרש להציגם ״

 33ק בסעיף 70 לחוק העיקרע - תיקון סעיף 70

 (ו) בכותרת השולוים, במקום ״בשלל בזיון ההוצאה לפועל״ יבוא ״בעל יכועלת בשל

 אי־תשלום חוב״; אי־תשלום חוב״;

 (2) במקום סעיף (ק2ט)ן (א)ב ימבקואם: סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) (ו) רשם ההוצאה לפ ועל רשאי, לבקשת הז ורכה, לתת ש מאסר נג ד

 חייב, בין אם הוכרזחימיובג,בבלי ןבאםמ צהעויכםר זו במיוןגבאלם בלאומ,צלעתיקםוופבהי ןשאלםא לתאעו,ללהתקופה שלא ת

 על שבעה ימים, אםע לשושכבנע,הליאמיחםר, שאהםחישיובכנהעו,בלאאלחפרניוש העחלייפבי צהובהאבלאפהנ יו על פי צו ה

 לפי סעיף 69יב או בלאפ ילספנעייוףב9ד6ריךב אוחרבתא ולהפוניאובבידררךאאתחירכותלותהו,ואכ יבילרחרי יאבת יכולתו, כי ל

 יכולת לשלם את החוב והלא אעו משלמו בלא הסבר סביר, ובלבד שטרם

 חלפו שישה חודשיח מיו ם שההבא או בא לפני רהם אהוצאה לפועל וה וא

ת יכולתו כאבימרור את יכולתו כאמור  בירר א

 (2) רשם ההוצאה לפועל רשאי ולתת צו מאס ר כאמור בפסקה(ו), אף מום

 לא שוכנע כי לחייבלאיכושלוכתנעלשכילםל חאייתבהיכחולב,תאלםשנליםסהאלתברהרח ואב,תאיכםונליתסוה לברר את יכו

 כאמור באותה פסקה, אך הדבר לא התהפשר בשל איאשיתוף פעולה מכוון

 מצדו של החייב מצדו של החייב

 (3) צו מאסר לפי סעיף קטן זה לא יינתן אלא ןגד חייב שחובו הפסוק או

 חובותיו הפסוקים במצטתר עולים על 2,000 שקעום םדשים; שר המשםטחם

 רשאי, באישור ועדת אח וקה שורק ומשפט חשל הכנסת, לשנות, בצה, נאת

 הסכום הקבוע בפסהה זו.״;

 (3) במקום סעיף (ק3ט)ן (ג)בימבקווא:ם סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ג) רשם ההוצאה לפועל לא יורה על מאסר החייב לעי סעיס זה אלא אם

 כן שוכנע כי הדברכןמ וצשודכקנעב נכסי בהודתברה עמנוייצן,דקב הבנתסחיבשובתבהפגעיניעיןה, בחהייתבח,שובכיבנופגכיחע ה בחייב, וכי נ

 הליכים אחרים שננקטו לשם גביית שחוב, לרבות הליכיה לקב לת מידה ליל החייב,

 ככל הנדרש, והגבלות אחרות שהוטלו ;עליו לפת פרק טיו, אין הליכים אחרים

 שפגיעתם בחייב פחשופתגיהעויתשם בהחיםיבכדפיחולתההביויאשלתבשהלםו םכדיהחלוהבביא לתשלום החוב
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 (גו) רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת החייב או מיוזמתו אם החייב מעוניין

 בכך, להשהות החלטה לפי סעיף זה לתקופה שתאפשר לחייב למנות לעצמו עורך

 דין, או לקבל ייצוג לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי, אם החייב זכאי לכך לפי

 הוראות אותו חוק ״;

 (4) בסעיף קטן (ד), במקום ״48 שעות״ יבוא ״24 שעות״;

 (5) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

 ״(ה) נתן רשם ההוצאה לפועל צו מאסר לפי סעיף קטן (א), לא ייכנס הצו לתוקף

 אלא לאחר שמנהל ההוצאה לפועל שלח לחייב בדואר התראה וחלפו 4ו ימים

 מיום המצאת ההתראה; בהתראה יצוין כי רשם ההוצאה לפועל הורה על מאסרו

 וכי צו המאסר יבוצע במועד שלא יקדם מ־4ו ימים מיום המצאת ההתראה, אלא

 אם כן ייפרע החוב או תינתן החלטה אחרת על ידי רשם ההוצאה לפועל, וכי

 החייב רשאי לבקש השהייה של ביצוע צו המאסר לתקופה של 30 ימים שתאפשר

 לו למנות לעצמו עורך דין; בהתראה ייכלל מידע בדבר האפשרויות למינוי עורך

 דין לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי

 (ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה), נתן רשם ההוצאה לפועל צו מאסר במעמד

 החייב, לא תישלח לחייב התראה והמאסר ייכנס לתוקף בתום 4ו ימים מיום

 מתן הצו, אלא אם כן ייפרע החוב או שתינתן החלטה אחרת בידי רשם ההוצאה

 לפועל; ואולם צו מאסר שניתן במעמד החייב בדיון שאליו הובא בצו הבאה ניתן

 לביצוע מיידי; ראה רשם ההוצאה לפועל כי החייב אינו מיוצג, יברר האם הוא

 מעוניין בייצוג ויוודא כי קיבל הודעה בדבר האפשרויות למינוי עורך דין לפי

 הוראות חוק הסיוע המשפטי ״

7 34 בסעיף 74 לחוק העיקרי - ף 4 י ע ן ס ו ק י  ת

 (ו) בסעיף קטן (א), המילים ״הקטין או הנכה״ - יימחקו, ובסופו יבוא ״אלא אם כן

 סבר כי מוצדק בנסיבות העניין לנקוט הליכים אחרים לשם גביית החוב או להטיל על

 החייב הגבלות אחרות לפי פרק ויו.״;

 (2) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא ״וחלפו שבעה ימים מיום המצאתה; בהתראה יצוין כי

 רשם ההוצאה לפועל הורה על מאסר החייב וכי צו המאסר יבוצע במועד שלא יקדם

 משבעה ימים מיום המצאת ההתראה, אלא אם כן ייפרע החוב או תינתן החלטה אחרת

 על ידי רשם ההוצאה לפועל; בהתראה ייכלל מידע בדבר האפשרויות למינוי עורך דין

 לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי ״;

 (3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(גו) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לא תישלח התראה לחייב אם נשלחה לו

 כבר התראה לפני ביצוע צו מאסר באותו תיק ״;

 (4) בסעיף קטן (ד), במקום ״48 שעות״ יבוא ״24 שעות״

 תיקון סעיף 74ו 5^ בסעיף 74ו(ו) לחוק העיקרי, אחרי ״צירף לבקשתו תצהיר״ יבוא ״הנתמך במסמכים

 כאמור בסעיף 7א(א)״

 תיקון סעיף 75 36 בסעיף 75 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) כספים שנזקפו כאמור בסעיף קטן (א) לזכותו של הזוכה יועברו לידי הזוכה

 בהתקיים אחד מאלה, לפי המוקדם:

 (ו) הסכום המצטבר שנזקף לזכות הזוכה עולה על הסכום המזערי שקבע שר

 המשפטים בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
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 (2) חלף המועד ש(2ק)בע חשלרףהממושעפדט ישם,קבעצו,שלרענהיימןשזפהטים, בצו, לעניין זה

 (ג) על העברת כספים לילד י הבכה לסי סעיף קטן זה יחולו תקיות טתי משפט והוצאה
, כאילו היו פיקדוןו ו 0  לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ״א-ו98ו

 (ד) הוראות סעיף קטן (ב) לא ותולו אם הז וכה או בא כוחו מסר פרטי בשבון בנמ שאליו

ת הנכיסתןפילםהבעדבריךר אשלת העכסברפיהםבבנקדראיךתש״ל העברה בנקאית ״  ניתן להעביר א

 37ק בסעיף 76 לחוק העיקרי, ב מק ום סעיפים רטנבם (א) ו־(ב) יבו א: תיקון סעיף 76

 ״(א) הגישו זוכים״(אאח)דיםהגכימשהו זבוקכישםותאלחבדיצםועכמפהס קב קדיןשואתחלדביאצוופעספקסיקדידןיןאאחחדידםאנוגדפסק י דין אחדים נג

 חייב אחד, ייזקפו הכספיא שנתקבלו הקב הליכים קפי חוק זה בתחילה לחשב ון החוב

 של הזוכה שנקט הלשך שבכקבותיו נהקבל ו הכספים; נ ותקבלו כספים כאמור עלוב הלפך

 שנקטו כמה זוכים - ייזקפכ הכספים שנתקבלו התחילה שחשבון ההתצאות והאגרות

 שהוציאו אותם זוכים בנאוטת ההלוכ ;שבעקבותיו נתקב לו הכספים, בשיעור יחסס

 לגובה ההוצאות והאגרות כאמאו תלאחר מתן לחשבון החחב של זלכים ואלה, בשיעו ר

 יחסי לגובה חובותיהחםסיהלפגוסובקהי םח;ובלועתנייהןםזה,הפיסרואקויםע;י קלועלניישןלזנה,כ סי,ראמוכיעריתקו לאושלמ ינמכוס,ש ומכירתו או מימוש

 בדרך אחרת, כהליךבדארחךדאחרת, כהליך אחד

 (או) על אף האמור בסעעל קטן (א), בתיקים שאוחדא בצו איחוד לא יעלה הסכום

 שייזקף לחשבון החובב של הזוכה או הזבכים שזקטו אות ההליך שבעקבותיו נתקבלו

 הכספים, על סכום ההוצאות והאגרות לפי סעיף 9 שהוצאו בה ליך או על מחצית הסכוא

 שהתקבל כתוצאה מנקיטת ההליך, הפי הגטוה; התרו כספים לאח ר הזקיפס כאמור

 ייזקפו לחשבון החובב שלל לכל הזוכים בתיק האי חוד בש יעור יחסי לגובה חובותיהם

ת ההליך האמור;  הפסוקים, לרבות לחשסון הח ולב בשל הזוכה או הזוכים שנקטו א

 (א2) נתקבלו כספים) הנעולים על גובה החוב םפסלק ובל הזוכה אפ הזובנם, לפי

 העניין, שנקטו הליכיהםעניליפן,י סשנעקיףט וקהטןל(יכא)י,םרלשפאייסרעישףםקהטןה ו(צא),א רהשלפאויערלשלםזקהוףה ואצתא ה ילתפרוהעל לזקוף את היתר

 לחשבון החוב של זוכים אח רים בשל לה חייב, ככל שםשנם, בשיעור יח סי לגוםה חובעתי הם

 הפסוקים הפסוקים

 (א3) על אף האמ(ורא 3)בסעיעפלי םא ףקטהניאםמ ו(רא)בוס־(עיאפו)י,םנבקעטניחוםב( אפ)סו־ק(אמו)מ,זוננבועת חהומבגיפעסיוםק מןמזונות המגיעים מ

 החייב לבן זוגו, לילהו או להורהג, ייזקפו הבספים שהתקבלו עקב הליכים לפי וחוק זה

 בתחילה לחשבון ההוצאות והאגרות לפי סעיף 9 שהוצאו בהליך שבשקבותיו בהקבלו

 הכספים, לאחר מכן לחשבון חוב המזונות, ולאחריו לחשבון ה חלב חשל הלובה או הזוכים

 שנקטו בהליך שבעשבקתיו התקבלו הכספים לפי הוראות סעיפים קטנים (א) סעאו),

 בשינויים המחויביםב,שויהניויתירםהה-מ לחופייביהום,רואוהיתתסרעהיף-קלטפןי(האו2)ר אות סעיף קטן (א2)

 (ב) על כספים שנזקפו לחשבון של כל זוכה ב אמו ר בסעיף זה, וחולס הו ראות

 סעיף 75 ״ 75 ״

א 7 ף 7 י ע ת ס פ ס ו  8הו3ספת סאעחירףי77סאעיף 3877לחוקאהחרעי קסרעיייףבו77א :לחוק העיקרי יבוא: ה

 77א. בוכח רשם ההוצאה לפועל, לאחר ;שבירר אלת יכאלת ו שלל

ת פסק הדין במ עמד חקירת יכולת, בדרור ב ׳לקיים א י י  הח

 או הבאה, כי אין תועלת בהיהול הליכי הוצאה לפועל נגד

 החייב וסבר כי בנסיהבחויתיבהועסניבירן יכיה יבהנסביפבנוייתההלענהיליןיכייהיפהשיבטפנתייה להליכי פשיט

 רגל כדי להביא תועלת, ימסור לחייב ולזוכה מידע בדבר

 האפשרות לפתוח בההאלפיכשירופתשילטפת ורחגל;ב הלריכשיםפרשיאטיתלרהגול;ר והתרשם רשאי להורו

 על השהיית הליכי עוצאה לפועה, כולל ם או חללםו אם שוכנע

 ״יידוע בדבר פנייה
 להליכי פשיטת רגל
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 כי הדבר מוצדק, לתקופה סבירה שיקבע, שתאפשר פנייה

 לבית המשפט לשם פתיחת הליכי פשיטת רגל ״

 בסעיף 80 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (א), אחרי ״שלו״ יבוא ״או של עובד מערכת ההוצאה לפועל״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״שופט בית המשפט המחוזי לפני בית המשפט המחוזי״

 יבוא ״שופט בית משפט השלום לפני בית משפט השלום״;

 (3) בסעיף קטן (בו), הסיפה החל במילים ״אולם ערעור כאמור״ - תימחק

 בסעיף ו8א לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (א), הסיפה החל במילים ״הסכום הנקוב״ - תימחק;

 (2) בסעיף קטן (ג), המילים ״האזרחי, התשב״ג-963ו״ - יימחקו;

 (3) סעיפים קטנים (ד) ו־(ה) - בטלים

 בסעיף ו8א2 לחוק העיקרי -

 (ו) בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״ובתובענה לתשלום שטר״;

 (2) במקום הרישה עד המילים ״באותו סעיף״ יבוא ״הוגשה לבית המשפט שלא בדרך

 של העברה לפי הוראות סעיף ו8א או ו8או, לפי העניין, תובענה לתשלום שטר או

 תביעה על סכום קצוב (בסעיף זה - תביעה), שהיה ניתן לבצעה לפי חוק זה״;

 (3) בסופו יבוא ״או שבית המשפט מצא כי התקיימו נסיבות מיוחדות אחרות שיפורטו

ת התביעה לבית המשפט ״  שהצדיקו להגיש א

 אחרי סעיף ו8א2 לחוק העיקרי יבוא:

 ו8א3. (א) בסעיף זה -

 ״מועד הפירעון״ -

ם היה השטר בר־פירעון עם  (ו) לעניין שטר - א

 דרישה - יום הצגת השטר לפירעון, ובכל מקרה אחר

- יום חלותו של השטר; מקום שנאמר בשטר שיש

 לפרעו בריבית - לפי המועדים האמורים בסעיף 8(ד)

; ו  לפקודת השטרותו

 (2) לעניין תביעה על סכום קצוב - מועד הגשתה

 לביצוע בהוצאה לפועל;

 ״תביעה על סכום קצוב״ - תביעה על סכום קצוב כמשמעותה

 בסעיף ו8או(א)

 (ב) הסכום הנקוב בשטר או סכום התביעה בתביעה על

 סכום קצוב (בסעיף זה - סכום התביעה), ייגבה בתוספת

 הפרשי הצמדה וריבית, או, לפי בקשת זוכה - בתוספת ריבית

 בשיעור שנקבע לפי סעיף 4(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה,

 והכל החל במועד הפירעון ועד למועד להגשת התנגדות

 הקבוע בסעיפים ו8א(ג) או ו8או(ד)(ו), לפי העניין; בקשת

 הזוכה לפי סעיף קטן זה תוגש יחד עם הבקשה לביצוע השטר

 או התביעה, לפי העניין, והזוכה לא יהיה רשאי לחזור בו

 ממנה

ה ד מ צ  ״הפרשי ה
 וריבית בהוצאה

 לפועל על שטר ועל
ה על סכום ע י ב  ת

 קצוב

 תיקון סעיף 80 39

 תיקון סעיף ו8א 40.

 תיקון סעיף ו8א2 ו4

4 ת סעיף ו8א3 2 פ ס ו  ה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 2, עמי 2ו

, 2008.וו.6ו ט ״ ס ש ת ן ה ו ם 88ו2, י״ח בחשו י ק ו ח ר ה פ  60 ס



 תיקון סעיף ו8ג

ת פ ס ו ת ת פ ס ו  ה
ת פ ס ו  ראשונה, ת

ת פ ס ו  שניה, ת
ת פ ס ו ת, ת  שלישי
 רביעית ותוספת

ת י ש י מ  ח

 (ג) חלף המועד להגשת הת נגמוע באמור בסעיף קוטן(ב) ומא

 הוגשה התנגדות, ייווספו לסכום החוב, החל מאותו מועד 1 עד

 למועד התשלום בפועל, הפרשי הצמדה וריבית בצירוף ריביות

 צמודה לפי סעיף 5(ב) להוק פסוקת ריבית והצמדה; בסעיף

 קטן זה, ״החוב״ - סקכטוןםז ה,ת״בהיחעוהב ״ב-ת וסכפותם רהיבתיבתיעאהו בהתפורסשפית

 הצמדה וריבית כאמור בסעור קוטן (ב), לפי העניין.

 (ד) על אף הוראות סעלפים קטנים (ב) ע־(ג), במקרים

 המפורטים בפסקאוהתמשפולרהטליןםיחבופלסוקהאורתאושתלהאלןה:יחולו הוראו

 (ו) הוסכם בשטר,( ו)או בהחווזסהכםאוב שהטתר,ח ייאובובתחושזמהכואוח םה

 הוגשה התביעה על וסכום קצבב, על תשכום ריבית,

 הפרשי הצמדה, הפרשי הצמדה וריבית או פיצוי אחר

 בשל פיגור בתשלוםב (שללהפלןיגו-רריבבתישתלוהםס (כלמיהלתן), -תירויובסיףת

 לסכום התביעה ריביות הס במית ובלבד ישההיבית תינה

 מנוגדת לכל דין; מנוגדת לכל דין;

 (2) נקבעו בחיקוק שמבוחב הוגשה התשמכה על סכום

 קצוב תשלום ריביקת,צ ובהפתרשיל והםצרמידביהת,אוהפסרעשדי אהחצרמ

 כפיצוי על פיגור בתכפשילצווםי, ועכללפיעגוודר נביתןשל והםע,ניוקכלאועותוד

 סעד, או נקבעה בחסקוק כאמור הו ראה בדבר שלילת

 תשלום הפרשי הצמדה, בי ן מלאה ובין חלק ית מבחעת

 השיעור או התקופה - תיווסף לסכום התביעה הריביות

 הקבועה באותו חיקהוקבועה באותו חיקוק

 (ה) ראש ההוצאה( הל)פוערלארששהאי,ה ולצפאיהבקלפשותע להרחישיבאי,ו מלטפיעמביקםש

 מיוחדים שיירשמו, למהיקוטחיןדיאםתשיתיורסשפמתו,הלפהרקשטייןהאהתצמתודסהפותה רהיפבירתש

 או תוספת הריבית האאומתוורוסתפתב סהעריפביםת קהטאנימוםר(וב)ת וב־(סג)עיפים קטני

 (ו) על ריבית לפי סעיפ ים קטנים (לב) ו־(ג) יחולו הוראות סעגף

 7 לחוק פסיקת ריביות והצמדה.״

 סבעיסףעוי8ףג ו8ג לח3ו4ק העביסקעריף-ו8ג לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (ב), במקוס ״סעקף 69ד(א) או םעיף 9ףט״ יבוא ״ס עיפים 66א, 69ד(א) או

 69ט, או חייב מוגבל באמצעים אשר כיהן אנושא מ שרה כחברה כהגדרשו החוק החברות,

, או תסד ח-רה או תא גיד אחב במיש רץ גאו בעחיפין, שלא על פי צו ו  התשנ״ט-999ו2

 רשם ההוצאה לפוערל,ש םב ניהגוהודצלאההורלאפותעסל,עיבףנ י9גו6ד(לב)ה״;וראת סעיף 69ד(ב)״;

 (2) סעיף קטן (ג) (-2)בטל;סעיף קטן (ג) - בטל;

 (3) בסעיף קטן (ד), במקום ״נכסיו או מקורות םכנסתו״ יבוא ״נכסיו, גובכ סכנסתו

 ומקורותיה, מצבו ההלכלי, י ציאקתיו מישראל, כניסותכו לישראל, חובותש והוצאנתסו״.

 אחרי סעיף 88 לחוקוההועציאקורתיייו״בוא:

 ״תויםפת ראשונה

 (סעיף 6(ג))

 פרטים טעוני אימות

 ו. שם פרטי ושם משפחה .
ה ח פ ש ם מ ש י ו ט ר ם פ  2 מספר זיהוי ו ש

 3תי4קו
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 תוספת שניה

 (סעיפים 7א(א)(2), 7ב(א2), 7ב(א3))

 חלק א׳

 טור אי טור בי
ע ד י מ  הגורם סוג ה

 מידע על מקורות הכנסה וגובהה, מעסיק,

 מספר חשבון בנק ומצב תעסוקתי

 מידע על הכרזת פשיטת רגל, צו כינוס, צו

 פירוק, צו פירוק זמני וצו הקפאת הליכים

 מידע על יציאות מישראל ועל כניסות

 לישראל

 מידע על שעבודים של חייב שהוא אגודה

 שיתופית

 מידע על מניות בבעלות החייב, על זכויות

 החייב בשותפות, על היות החייב דירקטור

א חברה, על ו ה  בחברה, ולגבי חייב ש

 שעבודים על נכסי החייב

 מידע על זכויות לגבי כלי שיט הרשומות

 על שם החייב

 מידע על זכויות לגבי כלי טיס הרשומות

 על שם החייב

ם על שם דע על כלי רכב הרשומי  מי

 החייב

 מידע על ציוד מכני הנדסי הרשום על שם

 החייב

 מידע על זכויות החייב לגבי מקרקעין

 שבניהול מינהל מקרקעי ישראל

 מידע על זכויות החייב הרשומות במרשם

 המקרקעין

 מידע על זכויות החייב לגבי מקרקעין

 הרשומות אצל התאגיד

 מידע על משכונות על נכסי החייב

 ו המוסד לביטוח לאומי

 2 כונס הנכסים הרשמי

 3 מרשם האוכלוסין

 4 רשם האגודות השיתופיות

 5 רשם החברות והשותפויות

 6 רשם כלי שיט

 7 רשם כלי טיס

 8 רשות הרישוי

 9 הממונה על רישום צמ״ה במשרד

 התחבורה והבטיחות בדרכים

 0ו מינהל מקרקעי ישראל

 וו מרשם המקרקעין

 2ו. תאגיד, לרבות באמצעות נציגו או

 בא כוחו, אשר מנהל רישום של

 זכויות המיועדות להירשם בפנקסי

 המקרקעין על פי הסכם למכירת

 דירה, או תאגיד שהתחייב בחוזה

 עם משרד הבינוי והשיכון או עם

 מינהל מקרקעי ישראל למכירתם,

 השכרתם או ניהולם של מקרקעין,

 לטפל ברישום הזכויות כאמור

 בפנקסי המקרקעין

 3ו רשם המשכונות
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 טור בי
ע ד י מ  סוג ה

 טור אי
 הגורם

 מידע שיל סך הוצאות החיעב סמהלך השנה

 חישםק דאומ השילרמוותעיד מתןשהקצדומה למועד מתן הצ

 מודע על סך הוצאות זה חייב בשל צרוכת

 חשמל בשהלך השנה שקדמה למועד מתן

 הצו.

 רמיאידע על סך הוצאומתי דהעחיעילב סבךמ ה ולךצאהותשנה

 שקדמה למועד משתןקדהמצהו ולעמלועהדלומותאןו תה

 שהחייב קיבל מהחבשרההחיישבט רקיםבנלפרמעהוחברה

יב אזצכלו יוהתתאהגיחידיבהבאנצקלא י,  זכויות החי

 ערבויות בנקאיות שעברתבויקוף,ת בשניקתאניותלבשקבשתתו

 החייב, והלוואות שההחיחייב,ב וקהילבולואמוהתתשאגהיחדי

 הבנקאי וטרם נפרעוהבנקאי וטרם נפרעו

 ב(חוו)

 ס(י2י)

 (ד)

 ש(ס2)״

 זהכפוייקוותחהחייב (כו)לפיזכהומיובתט חה;חייב כלפי

 הלוואות שהחייב קיבל מהמבטח וטרם

 נפרעו וערבויות נשפברתעווק וף,ערשבנוייותנתו

 לבקשת החייב לבקשת החייב

 יכייות החייב בקו פת גמל המנוהלת

 ינבניסדייהםחברה המנהבליתד;י החברה המנה

-5ה0ל0וו2אות ש (ה2)חייבהלקויובאלותמהשחהבחריהי

ת הגמל פ ו ת או מכספי י ל ה נ מ  ה

 שבניהולה וטרם נפרשעבוניהולה וטרם נ

 פטסקי דין בתובענותפ סלקסיעדיןכבספתיובאעונ ולתסעלדס

 בעל שווי כספי שהבחעיילבשצוודי לכהסן,פ יערשבהויחויית,ב

 ערבונות או פקדונות שניתנו בהק, הליכי

 חדלות פירעון החמדתלנוהתל יפםירנעגודן החמייתנב

ן זה ,  והחלטות שהתקבלו בהם; לעתי

 ״הליך חדלות פירע״וןה״לי-ך החלדילךותשלפ יפרעשויןט״ת-

 רגל לפי פקודת פשרטת הרגיל [נדסח חדש],

 התש״ם-980ו, הליך של פירוק ולפי לפקודת

, י 6  החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו

, או פקודת ו 7  חוק העמותות, התש״ם-980ו

, הליך שת פינוס ו  האגודות השיתופיותג

 בעל רישיון כ4לולי לבמעתןל רשיירשויותןיכבלזלק

 פנים־ארציים נייחיפםנ יאםו־אשרירצוייתים ניי

 רדיו טלפון נייד לפיר דחיוקטהלפתוקן נשיוירדת

 (בזק ושידורים), ה (תבשזקמ״ובש-י2ד8ו9רוי ם),

ת - חוק ה  (להלן - חוק התק (שולרהתל)ן3 ו

 בעל רישיון ח5לוו קהבובעלעלר ירישישויןוןחלו

 הספקה כהגדרתם בהחסופקקמהשכקה גדרת

(להלן ו 4  החשמל, התשנ״ו-996ו

- חוק משק החשמ-ל)חוק משק הח

 חברת כרטיסי6ואשרחאיברת כרטיסי א

 4ו

 5ו

 6ו

 7ו תאגיד בנקאי7

 8ו מבטח כהגדר8תוו בחומקבטהחפיכקהוגחד

 על שירותים פיננסיעילם (שביירטוותחי),ם
ו 5  התשמ״א-ו98ו

 9ו חברה מנהלת9וכ הג דחרבתרה במחנוהקל

 הפיקוח על שירותיהםפיפיקנונחס יעילם

 (קופות גמל), התש (סק״והפו-5ת0ג0מ2ל)

 20 הנהלת בתי ה20משפטהנ

 ס״ח התשמ״ב, עמי 8ו2

 ס״ח התשנ״ו, עמי 208

 ס״ח התשמ״א, עמי 208

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי ו76

 ס״ח התש״ם, עמי 40

 חוקי א״י, כרך אי, עמי (ע) 336, (א) 360.

, 2008.וו.6ו 63 ט ״ ס ש ת ן ה ו ם 88ו2, י״ח בחשו י ק ו ח ר ה פ  ס



 טור ב׳
ע ד י מ  סוג ה

 טור א׳
 הגורם

 נכסים לפי פקודת החברות, או הליך

 של פשרה או הסדר לפי סעיף 350 לחוק

 החברות, התשנ״ט-999ו.

 חלק ב'

 טור ב׳
ע ד י מ  סוג ה

 טור א׳
 הגורם

 פירוט תנועות בחשבון בנק עובר ושב של

 החייב במהלך השנה שקדמה למועד מתן

 הצו.

 פירוט הוצאות החייב במהלך השנה שקדמה

 למועד מתן הצו.

 ו. תאגיד בנקאי

 2. חברת כרטיסי אשראי

 תוספת שלישית

 (סעיף 7ב(או))

 מרשם האוכלוסין.

 רשות הרישוי

 רשויות מקומיות

 המוסד לביטוח לאומי

 בעל רישיון חלוקה ובעל רישיון הספקה כהגדרתם בחוק משק החשמל.

 בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין לפי חוק

 התקשורת

 בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים־ארציים נייחים.

 תוספת רביעית

 (סעיף 7ב(או))

 כתובת שאין למסור מטעמים של הגנת החייב

 כתובת במעון או במקלט לנשים מוכות או לילדים מוכים

 כתובת במקלט לקורבנות סחר בבני אדם

 תוספת חמישית

 (סעיף 22)

 מיטלטלין דרושים שאינם ניתנים לעיקול

 מחשב אישי ומדפסת; בפסקה זו ״מחשב״ - כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה-

, אך למעט מערכת מחשבים. ו  995ו9

 מכשיר טלוויזיה או מכשיר רדיו, לפי בחירת החייב

 מכשיר טלפון נייח או טלפון נייד

 מכונת כביסה ״

7 

 ס״ח התשנ״ה, עמ׳ 366.
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 תיקון פקודת
ם (גביה) י ס מ  ה

- מס׳ 7

 ותיק! ב פקודת
ם י כנ ם המסו י מ ס  ה

- מס׳ 0ו

ים י  רניקון חוק פיצו
ת ו נ ו א  לנפגעי 9

 דרכים - מס׳ 22

 תיקון פקודת
 פשיטת הרגל

 תיקון חוק שי קים
 ללא כיסוי - מס׳ 8

, תמקום סעיף וו יבוא: 2  45. בפקודת המסים (גביה)0

ם וו. על עיקול לפו פקודה זו יחולו הוראות לפי סעיפיה 22 ו־0ל נ י א  ״נכסים ש
 ניתנים לעיקול ניתנים לעיקול

 1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-967ו, בש ינתים המחויבים.״

4 המסוכנים [נוסח משולסו, התשל״ג-973ול, בסעיף 36ג(ג), במקו ם ״עעיף י מ ס  46ק בפקודת ה

 22״ יבוא ״פסקאות (ו) עד (6 ) לסקיף 22(א)ע

, בסעיף 7, בפסקה(3), בסופה יבוא 2  47ק בחוק פיצו יים לנפגעי רוק*ונות דרכים, התשל״ה-975ו2

״. 2  ״או מחמת הגבלה שהומלה ל פה פרק ו׳ ש לחוק ההוצאה ולפועל, זה תשכ״ז-967ו3

- 2  48ק בפקודת פשיטות הרגל קווסח חדש], התש״ם-980 ח 4

 (ו) בסעיף 86 -

 (א) בפסקה (2), אחרי ״כלי מיטה,״ יבוא ״ ציוד רפואה, תרופות,״ ודמקום ״אחרים!

 שהם״ יבוא ״אחרים, והכל אם זהום״;

 (ב) אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(6) חיות מחמד; לעניין זה, ״חיית מחמד״ - ב על חיים המוחזק בביתו

 או בחצריו של החייב ואינו ימשמש לעיס וק בעל אופי מסחסו;

 (7) פריט אחד מכל אחד מסוגי המיטלטלחן המפורטים בתולפת הדרוש

 לחייב ולבני משפחתו החיים יעמו, ובלתד ששווי ו המוערך דאינו עולה על

 סכום שנקבע בתקנוסכת;וםהשנר,קרבעשאביתבקנצו,ת;להושסיר,ף רלשתואיס פבתצ ו,סולגיה ומסיטףללטתלויןס

 שהתמורה הצפויה ממכימתם אינה מלה: דיקה את הפגיע ה!החמורה שתיגרע

 עקב מכירתם לחייב או לבני משפחתו הגרים נעמו, ובלבד ששווים המוערך

 אינו עולה על סכום שנק בע בתקלות; תקנות לפי פסקה זו טעונות פית אישו ר

 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.״;

 (2) אחרי סעיף 242 יבוא:

 ״תוספת

 (סעיף 86(7)) (סעיף 86(7))

 מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול

 ו מחשב אישי ומודפסמת;ח בשפבסאקיהשזיוו״ממדחפשסבת;״ ב-פכסהקגהד זרות״ומבחחושקב״ה-מחכהשגבדירם,תוהבתחשונק״ ה-מ

, אך למעט מערכת מחשבים. 2  995ו5

 2 מכשיר טלוויזי2ה א וממככשישרירטרלודוייו,ז ילהפיאוב חמיכרשתירה חרידייבו, לפי בחירת החייב

 3. טלפון נייח או כטלפון נייד.

 4. מכונת כביסה.״

, בסתיף 3ג(א), במקו ם ״סעיף 69ד(א)(2)״ יבוא 2 6  49ק בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א-ו98ו

א כי״סוסיע-יפמיס׳ם 668א(3) או״9ס6עדי(פאי)(ם2)6״6א(3) או 69ד(א)(2)״ ל  ל

 חוקי א״י, כרך ב׳, עמ׳ (ע) 374ו, (א) 399ו; ס״ח התשס״ח, עמ׳ 426.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ׳ 526; ס״ח התשס״ח, עמ׳ 602.

 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 234; התשס״ח, עמ׳ 0ו6.

 ס״ח התשכ״ז, עמ׳ 6וו.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ׳ 639; התשס״ה, עמ׳ 4ו9.

 ס״ח התשנ״ה, עמ׳ 366

 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 36ו; התשס״ח, עמ׳ 569.
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, בסעיף 37(ב), פסקה (2) - תימחק. 2  בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו7

, בסעיף 35(ד), במקום ״סעיף 22״ יבוא 2  בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ״ח-998ו8

 ״פסקאות (ו) עד (6) לסעיף 22(א)״.

, בסעיף 9ו(א), במקום ״סעיף 22״ יבוא 2  בחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס״ג-92003

 ״פסקאות (ו) עד (6) לסעיף 22(א)״.

 בחוק איסור מימון טרור, התשס״ה-5 0 0 302, בסעיף 26(א), במקום ״סעיף 22״ יבוא

 ״פסקאות (ו) עד (6) לסעיף 22(א)״.

, בסעיף 8(א), במקום 3 ו  בחוק חילוט רווחים מפרסומים שעניינם עבירות, התשס״ה-2005

 ״סעיף 22״ יבוא ״פסקאות (ו) עד (6) לסעיף 22(א)״

 (א) בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד), תחילתו של חוק זה בתום שישה

 חודשים מיום פרסומו (להלן - יום התחילה)

 (ב) תחילתו של סעיף 7ב לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3ו לחוק זה תהיה לעניין

 הגורמים המפורטים להלן, במועדים אלה:

 (ו) הגורמים המפורטים בפרטים 2, 5, 0ו, וו לעניין חוב פסוק העולה על 0,000ו

 שקלים חדשים, 3ו, 6ו, 8ו(ו) ו־9ו(ו) בחלק א׳ בתוספת השניה לחוק העיקרי,

 כנוסחה בסעיף 44 לחוק זה (להלן - התוספת השניה) ובפרט 2 בחלק ב׳ בתוספת

 האמורה - תשעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה;

 (2) הגורם המפורט בפרט 7ו בחלק א׳ ובפרט ו בחלק ב׳ בתוספת השניה - וו

 חודשים מיום פרסומו של חוק זה;

 (3) הגורמים המפורטים בפרטים 9, וו לעניין חוב פסוק שאינו עולה על 0,000ו

 שקלים חדשים, 2ו, 4ו, 5ו, 8ו(2) ו־9ו(2) בחלק א׳ בתוספת השניה ובפרטים 5,

 6 ו־7 בתוספת השלישית - החל ביום שיקבע שר המשפטים, באישור ועדת

 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בצו, ורשאי הוא לקבוע מועדים שונים לעניין

 גורמים שונים ובלבד שהחלת סעיף 7ב לחוק העיקרי תושלם לא יאוחר מתום

 שלוש שנים מיום פרסומו של חוק זה (בפסקה זו - המועד הקובע); לא הושלמה

 ההחלה עד למועד הקובע, תהיה תחילתו של הסעיף האמור לעניין הגורמים

 כאמור בפסקה זו במועד הקובע

 (ג) תחילתו של סעיף ו לחוק זה ושל סעיפים ו, 2, 3, 4, 5, 5ג, 5ז, 9ו, 25, 48, 58 ו־69א

 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 7ו, 20, 24, 26 ו־29 לחוק זה, ביום ה׳

 בטבת התשס״ט (ו בינואר 2009)

 (ד) תחילתו של סעיף 45ג לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 23 לחוק זה ביום ט׳ בתמוז

 התשס״ט (ו ביולי 2009)

 (א) הוראות סעיף 3(א) לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 4 לחוק זה, יחולו בתום 8ו חודשים

 מיום התחילה גם על מי שמכהן כרשם הוצאה לפועל ערב יום התחילה

 (ב) הוראות סעיף 5ז לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 9 לחוק זה, יחולו לגבי תלונה

 שהוגשה מיום תחילתו של הסעיף האמור ואילך

.50 
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 תיקון חוק בתי
ט - מס׳ 56 פ ש מ  ה

 תיקון חוק עזרה
ת בין י ט פ ש  מ

ת - מס׳ 6 ו נ י ד  מ

ק ב א  תיקון חוק מ
עה  בארגוני פשי

- מס׳ 2

 תיקון חוק
 איסור מימון

 טרור - מס׳ 2

 תיקון חוק חילוט
 רווחים מפרסומים

רות ם עבי נ י י  שענ

ה ל י ח  ת

 תחולה והוראות
ר ב ע  מ

 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 98ו; התשס״ח, עמ׳ 3ו8.

 ס״ח התשנ״ח, עמ׳ 356; התשס״ז, עמ׳ 6

 ס״ח התשס״ג, עמ׳ 502; התשס״ח, עמ׳ 47.

 ס״ח התשס״ה, עמ׳ 76; התשס״ה, עמ׳ 947

 ס״ח התשס״ה, עמ׳ 272; התשס״ח, עמ׳ 272
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 (ג) הוראות סעיף 7ב ל1חוק העיקעי, כנוסחח קסעיף 3ו לחוק חוה, יחולו בתום שישה

 חודשים מיום התחילה גם על בקשה לביצ וע פסק דין הזהוגשזה לפסי יום התחגלה .

 (ד) הוראות סעיף 38(ג) החוק תעיערי, כנוסחו בסהיף קר ׳לחנוק זה יחועי רוק על הסכמי

 משכנתה ועל הסכמי משכון שנכ רתו מיו ם שתח ילה ואילך; ואולת לעניין הסכמי משכ ון

 או הסכמי משכנתהאושנהכסרכתמוילמפנשיכינותםההשתנחכירלתהו, ילקפרניאויואםתהסתעחייףל8ה,3 (יג)ק רכנאוסאחות עסרעביףי ו8ם3 (ג) כנוסחו ער

 התחילה כאילו בסוהו נאמר ״לעניין סעיף זה, לא יראי כ סילו פורש ב שטר האישכ נתה או

 בהסכם המשכון שהחייכ לא יהיה מוגן ליפי סעאף זה אם הוכח לרשם ההאםאה לפועל,

 כי לא הובהרה לחייב: זכותו לדיור חלוף ומשמעות והוויתור עליה.״

 (ה) הוראות פרק ו׳ ו ל חוק העי קרי, כנוסחח קסעיף 27 לחוק חוה, יחולו מתום קשישה

 חודשים מיום התחילה גם על בקשה לביצ וע פסק דין שהוגשה לפסי יום התחגלה .

 (ו) הוראות סעיף 80(ב) ו־(ב א) תחוק העיקרי, כנוסחו בס עיף 39 לחוק סח יחולו על ערעוק

 שהוגש מיום התחילה ואשלך.

ה ע ש ת ם ר ו ת ה  ה5, (א) בתקופה שמתום 24 חודש ים מתום התחילה ולמשך 4ה חודשים, יקראו א
ח ו ו י ם המפורטים להלן כך: לכנסת ד י פ י ח ס  ה

 (ו) בסעיף 4א(א) לחוק העעקרי, כאסחו בסהיף 6(2) לחוק והב במףום ״58 ו־70״

 יקראו ״ו־58״; יקראו ״ו־58״;

 (2) בסעיף 8(ד) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 6 ו לחוק זה , המילים ״70,״ - לא

 ייקראו; ייקראו;

 (3) סעיף 70 לחוק( 3)העי קסרעייףכנ0ו7ס חלוחובקסעהיעףי3ק3רילכחנווקסזחוה ב-סלעיאףיי3ק3רלא;חוק זה - לא ייקרא;

 (4) בסעיף 74(ב) לחוק העיקרי, במק ום ״7א, 69ק עד 69יג ו־70״ יקראו ״7א ו־069

 עד 69יג״; עד 69יג״;

 (5) בסעיף 74יג לחוק העיקרי, המילים ״לעבקת מאסרו של החייב״ - לא

 ייקראו ייקראו

י על חוב מזונ ות בגס כולם העולה על 2,000 שקעום ל ו  (ב) הוראות סעיף בטן (או לאו ח

 חדשים, שגובה המוסד לביטחח לאומי לפי חוק והמזונות(הביט חות תשלום), התשל״ב-

. 3  972ו2

 (ג) בתקופה שמיו(גם) התבחתיקלוהפ הועשדמיתום הארתבחיעלשהניוםעדמתמוםעדאזרהב יעדושוניחםשמרמוהעמדשזפהט ייםד ווח שר המש

 לוועדת החוקה חוקל וומעדשתפטהחשולקהכחנוסקת,ו משדיפ טשיששלההחכונדסשת,ים,מדעילשיישוהםחוהודרשאיום,ת פערלקי ישום הוראות

 ז׳2 לחוק העיקרי, כזוסחו בסהיפים 0 3 עד ח3 לחוק זה, לרבות בתקופה האמררה בסעיף

 קטן (א), ועל השפעתן על תשלום חובעת בהליכי הוצאה לפ ועל.

ן מ ד י ר ל פ א י נ ט ד ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה שר המשפטים

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש

 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 ס״ח התשל״ב, עמ׳ 87
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