
רשומות

ספר החוקים
16 בנובמבר 2011   2321 י"ט בחשוון התשע"ב 

  עמוד

22 חוק הכנסת )תיקון מס' 31( התשע"ב-2011                                                                                                                    

22 חוק הרשות לפיתוח ירושלים )תיקון מס' 6(, התשע"ב-2011                                                                                      

23 חוק לתיקון פקודת הנמלים )מס' 4(, התשע"ב-2011                                                                                                    

23 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 186(, התשע"ב-2011                                                                                           

24 חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 35(, התשע"ב-2011                                                                                                   

26 חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תיקון מס' 13(, התשע"ב-2011                                                            

  



22

חוק הכנסת )תיקון מס' 31(, התשע"ב-2011*

בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994  1, בסעיף 50, אחרי ההגדרה "הועדה הציבורית" יבוא:1  תיקון סעיף 50

42ב לחוק–יסוד:  ""חבר הכנסת" - לרבות מי שחברותו בכנסת הושעתה לפי סעיף 
הכנסת  2;" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                  
                        ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                         
יושב ראש הכנסת                        

חוק הרשות לפיתוח ירושלים )תיקון מס' 6(, התשע"ב-2011*

בחוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ"ח-1988  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 1 הוספת סעיף 22ד
22ג יבוא:

"עידוד לימודי 
השכלה גבוהה 

לחיילים משוחררים 
זכאים בירושלים

הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה תעודד חיילים משוחררים 22ד 
חיילים  קליטת  לחוק  7א)ב()1(  סעיף  הוראות  לפי  זכאים, 
בירושלים,  גבוהה  להשכלה  במוסדות  ללמוד  משוחררים, 
באמצעות מימון השתתפות בשכר הלימוד באותם מוסדות, 
והכל בהתאם לתנאים שנקבעו לעניין הסעיף האמור, ויראו 
לעניין סעיף 7א)ב()1( האמור את ירושלים כאזור סיוע; בסעיף 

זה - 

"אזור סיוע" - כהגדרתו בסעיף 7א)א( לחוק קליטת חיילים 
משוחררים;

חיילים  קליטת  חוק   - משוחררים"  חיילים  קליטת  "חוק 
משוחררים, התשנ"ד-1994  2;

"חייל משוחרר זכאי" - חייל משוחרר שמתקיימים בו תנאי 
חיילים  קליטת  לחוק  ו–)ד(  7א)ג(  סעיף  לפי  הזכאות 

משוחררים לעניין סעיף 7א)ב()1( לחוק האמור;

"מוסד להשכלה גבוהה" - כמשמעותו בהוראות לפי סעיף 
סעיף  לעניין  משוחררים  חיילים  קליטת  לחוק  7א)ג( 

7א)ב()1( לחוק האמור;

"הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה" - כמשמעותה בסעיף 
7א)ב( לחוק קליטת חיילים משוחררים "

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב )7 בנובמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 624, מיום ג' בחשוון התשע"ב )31 באוקטובר 2011(, עמ' 48 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 168; התשע"א, עמ' 181   1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 132   2

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב )7 בנובמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 405, מיום כ"ג בתמוז התשע"א )25 ביולי 2011(, עמ' 235 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"א, עמ' 360   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69   2
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הלימודים 2 תחילה ותחולה  בשנת  זה,  לחוק   1 בסעיף  כנוסחו  העיקרי,  לחוק  22ד  סעיף  של  תחילתו 
האקדמית התשע"ב, והוא יחול לגבי חייל משוחרר כהגדרתו בחוק קליטת חיילים 
משוחררים, התשנ"ד-1994, שסיים את שירותו הסדיר כהגדרתו לפי החוק האמור ביום 

ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010(, ואילך  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת הנמלים )מס' 4(, התשע"ב-2011*

1, אחרי 1 תיקון סעיף 1 ]נוסח חדש[, התשל"א-1971  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף  בפקודת הנמלים 
ההגדרה "נמל" יבוא:

""סוכן מכס" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964  2;" 

בסעיף 17 לפקודה, הסיפה החל במילים "הרשום לפי חוק" - תימחק 2 תיקון סעיף 17

אחרי סעיף 19 לפקודה יבוא:3 הוספת סעיף 19א

 "אחריות סוכן
מכס

על אף האמור בסעיף 19, בלי לגרוע מאחריותו של בעל 19א  )א( 
הטובין, סוכן מכס חייב לבצע לגבי הטובין את כל הפעולות 

החלות על פי כל דין על מי שייפה את כוחו לגביהן 

סוכן מכס יישא באחריות אישית לתשלומי נמל ואגרות  )ב( 
נמל המוטלים על הטובין, אם הוכח כי סייע לאחר להשתמט 

מהתשלומים ומהאגרות כאמור "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר               
                    יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 186(, התשע"ב-2011*

בפקודת מס הכנסה 1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 97)ב2(, בסופו יבוא "וכן על רווח הון 1 
במכירת איגרת חוב או מילווה של מדינת ישראל או בערבותה, הרשומים למסחר 
בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם 
)בסעיף זה - מילווה מדינה קצר מועד( ועל עסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא 

במישרין או בעקיפין מילווה מדינה קצר מועד" 

תיקון סעיף 97

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב )7 בנובמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 591, מיום ד' בסיוון התשע"א )6 ביוני 2011(, עמ' 690 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"א, עמ' 1047   1

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב )7 בנובמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 411, מיום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(, עמ' 254 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443; ס"ח התשס"ד, עמ' 466   1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16   2

הלימודים 2  בשנת  זה,  לחוק   1 בסעיף  כנוסחו  העיקרי,  לחוק  22ד  סעיף  של  תחילתו 
האקדמית התשע"ב, והוא יחול לגבי חייל משוחרר כהגדרתו בחוק קליטת חיילים 
משוחררים, התשנ"ד-1994, שסיים את שירותו הסדיר כהגדרתו לפי החוק האמור ביום 

ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010(, ואילך  

תחילה ותחולה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת הנמלים )מס' 4(, התשע"ב-2011*

1, אחרי 1  ]נוסח חדש[, התשל"א-1971  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף  בפקודת הנמלים 
ההגדרה "נמל" יבוא:

תיקון סעיף 1

""סוכן מכס" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964  2;" 

תיקון סעיף 17בסעיף 17 לפקודה, הסיפה החל במילים "הרשום לפי חוק" - תימחק 2 

הוספת סעיף 19אאחרי סעיף 19 לפקודה יבוא:3 

 "אחריות סוכן
מכס

על אף האמור בסעיף 19, בלי לגרוע מאחריותו של בעל 19א  )א( 
הטובין, סוכן מכס חייב לבצע לגבי הטובין את כל הפעולות 

החלות על פי כל דין על מי שייפה את כוחו לגביהן 

סוכן מכס יישא באחריות אישית לתשלומי נמל ואגרות  )ב( 
נמל המוטלים על הטובין, אם הוכח כי סייע לאחר להשתמט 

מהתשלומים ומהאגרות כאמור "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר               
                    יושב ראש הכנסת
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תחילתו של סעיף 97)ב2( לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, 30 ימים מיום פרסומו 2 תחילה ותחולה
)להלן - יום התחילה(, והוא יחול על רווח הון ממכירת מילווה מדינה קצר מועד ועל 
רווח הון מעסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין מילווה מדינה 
קצר מועד, שיימכרו החל מיום התחילה, ואשר נרכשו לפני יום התחילה או בשנתיים 

שמיום התחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 35(, התשע"ב-2011*

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 6, אחרי סעיף 1 תיקון סעיף 6
קטן )ב( יבוא:

")ב1( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא נקבע בפסק הדין מועד לביצועו, רשאי רשם 
ההוצאה לפועל להתיר לזוכה שביקש זאת, בבקשה הנתמכת בתצהיר, להגיש בקשה 
לביצוע פסק הדין, אף אם טרם חלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין, אם היה לרשם יסוד 

סביר להניח שאי–פתיחת תיק הוצאה לפועל עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין " 

בסעיף 7 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:2 תיקון סעיף 7

")ו( סבר רשם ההוצאה לפועל, על יסוד בקשת הזוכה הנתמכת בתצהיר, כי לא ניתן 
להמציא אזהרה לחייב מאחר שנראה כי החייב נמצא מחוץ לישראל, הוא רשאי להורות 
למרשם האוכלוסין להמציא מידע בדבר יציאות החייב מישראל וכניסותיו לישראל; 
המידע האמור יימסר לרשם ההוצאה לפועל בלבד והוא יהיה רשאי להודיע לזוכה 
האם החייב נמצא בישראל אם לאו; כמו כן רשאי הרשם, במקרים שבהם שוכנע שיש 
בכך צורך, למסור לזוכה מידע מלא או חלקי בדבר יציאות החייב מישראל וכניסותיו 

לישראל "

בסעיף 7ב לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ו( יבוא: 3 תיקון סעיף 7ב

")ו1( לא מסר גורם מן הגורמים המפורטים בתוספת השנייה או בתוספת השלישית 
)בסעיף קטן זה - הגורם( את המידע שנדרש למסור לפי סעיף זה או שרשם ההוצאה 
לפועל סבר שהמידע שמסר אינו שלם או אינו נכון, הוא רשאי, לבקשת הזוכה, להזמין 
את אותו גורם לבירור, ואולם לא יוזמן גורם לבירור כאמור אלא לאחר שניתנה לו 
הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין בכתב; על בירור לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות 

סעיף 67)ב( ו–)ג(, בשינויים המחויבים "

הוספת סעיפים 19א 
ו–19ב

אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:4 

"עדכון על קבלת 
תקבולים

תקבול 19א  כל  על  לפועל  ההוצאה  ללשכת  ידווח  זוכה  )א( 
שקיבל על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, בתוך שבעה 

ימים מיום קבלת התקבול 

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב )7 בנובמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 596, מיום כ' בסיוון התשע"א )22 ביוני 2011(, עמ' 1242 

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 1028   1
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)א(, זוכה שהודיע ללשכת  על אף האמור בסעיף קטן  )ב( 
ההוצאה לפועל על הסדר בינו ובין החייב כאמור בסעיף 19ב, 
רשאי לדווח על כל התקבולים שקיבל על חשבון החוב שלא 
באמצעות הלשכה, בציון סכום התקבול ותאריך קבלתו, אחת 
לשלושה חודשים; ואולם פרע החייב את מלוא החוב, ידווח 
הזוכה על פירעון מלוא החוב בתוך שבעה ימים מהפירעון 

כאמור ויגיש בקשה לסגירת התיק 

רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הוצאות על זוכה  )ג( 
שלא דיווח ללשכה כאמור בסעיף קטן )א( או )ב( בתוך המועד 
האמור באותו סעיף קטן, לאחר שניתנה לזוכה הזדמנות לטעון 
את טענותיו לעניין זה; סכום ההוצאות האמור יקוזז מחשבון 
החוב בתיק ההוצאה לפועל; הגיש הזוכה בקשת רשות ערעור 
בתיק  החוב  חשבון  יזוכה  התקבל,  וערעורו  זו  החלטה  על 

בסכום ההוצאות שקוזז 

זוכה שהגיע להסדר עם החייב בדבר קבלת תקבולים 19ב הסדר עם החייב )א( 
על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה )בסעיף זה - הסדר(, 
יודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל וההליכים בתיק שבהסדר 

יעוכבו כל עוד לא הודיע הזוכה כי החייב הפר את ההסדר 

תיק, למעט תיק מזונות, שהזוכה הודיע שהוא בהסדר,  )ב( 
לא ייזקפו כספים לחשבון החוב, לפי סעיף 76 או במסגרת צו 
איחוד לפי פרק ז'3, כל עוד לא הודיע הזוכה כי החייב הפר 

את ההסדר 

הופר ההסדר וביקש הזוכה לחדש הליכים בתיק, ינקוט  )ג( 
פעולות אלה:

ידווח ללשכת ההוצאה לפועל על הקטנת קרן   )1(
החוב, בצירוף פירוט התקבולים שקיבל לפי ההסדר 
וטרם דווחו לפי סעיף 19א, ותאריך תשלומם, אלא אם 
כן דיווח על כל התקבולים שקיבל לפי הסעיף האמור;

ישלח לחייב הודעה, בדואר רשום, בדבר כוונתו   )2(
לחדש את ההליכים, בצירוף פירוט התקבולים שקיבל 
הדיווח  לאחר  המעודכנת  החוב  ויתרת  ההסדר  לפי 

ללשכת ההוצאה לפועל כאמור בפסקה )1(;

העתק  בצירוף  ההליכים,  לחידוש  בקשה  יגיש   )3(
משלוחה  על  ואישור   )2( בפסקה  האמורה  ההודעה 
מיום  ימים   15 שחלפו  ובלבד  לחייב,  רשום  בדואר 

ששלח לחייב את ההודעה האמורה  

אין בהוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב( כדי למנוע מהחייב  )ד( 
החייב  הודעת  ההסדר;  לפי  ששילם  תשלומים  על  לדווח 
תועבר לתגובת הזוכה על ידי לשכת ההוצאה לפועל; לא 
הוגשה תגובת הזוכה לאמור בהודעת החייב בתוך 15 ימים 
מיום שנשלחה לזוכה, תבוצע הקטנת קרן החוב, בהתאם 

להודעת החייב "

)א(, זוכה שהודיע ללשכת  על אף האמור בסעיף קטן  )ב( 
ההוצאה לפועל על הסדר בינו ובין החייב כאמור בסעיף 19ב, 
רשאי לדווח על כל התקבולים שקיבל על חשבון החוב שלא 
באמצעות הלשכה, בציון סכום התקבול ותאריך קבלתו, אחת 
לשלושה חודשים; ואולם פרע החייב את מלוא החוב, ידווח 
הזוכה על פירעון מלוא החוב בתוך שבעה ימים מהפירעון 

כאמור ויגיש בקשה לסגירת התיק 

רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הוצאות על זוכה  )ג( 
שלא דיווח ללשכה כאמור בסעיף קטן )א( או )ב( בתוך המועד 
האמור באותו סעיף קטן, לאחר שניתנה לזוכה הזדמנות לטעון 
את טענותיו לעניין זה; סכום ההוצאות האמור יקוזז מחשבון 
החוב בתיק ההוצאה לפועל; הגיש הזוכה בקשת רשות ערעור 
בתיק  החוב  חשבון  יזוכה  התקבל,  וערעורו  זו  החלטה  על 

בסכום ההוצאות שקוזז 

זוכה שהגיע להסדר עם החייב בדבר קבלת תקבולים 19ב הסדר עם החייב )א( 
על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה )בסעיף זה - הסדר(, 
יודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל וההליכים בתיק שבהסדר 

יעוכבו כל עוד לא הודיע הזוכה כי החייב הפר את ההסדר 

תיק, למעט תיק מזונות, שהזוכה הודיע שהוא בהסדר,  )ב( 
לא ייזקפו כספים לחשבון החוב, לפי סעיף 76 או במסגרת צו 
איחוד לפי פרק ז'3, כל עוד לא הודיע הזוכה כי החייב הפר 

את ההסדר 

הופר ההסדר וביקש הזוכה לחדש הליכים בתיק, ינקוט  )ג( 
פעולות אלה:

ידווח ללשכת ההוצאה לפועל על הקטנת קרן   )1(
החוב, בצירוף פירוט התקבולים שקיבל לפי ההסדר 
וטרם דווחו לפי סעיף 19א, ותאריך תשלומם, אלא אם 
כן דיווח על כל התקבולים שקיבל לפי הסעיף האמור;

ישלח לחייב הודעה, בדואר רשום, בדבר כוונתו   )2(
לחדש את ההליכים, בצירוף פירוט התקבולים שקיבל 
הדיווח  לאחר  המעודכנת  החוב  ויתרת  ההסדר  לפי 

ללשכת ההוצאה לפועל כאמור בפסקה )1(;

העתק  בצירוף  ההליכים,  לחידוש  בקשה  יגיש   )3(
משלוחה  על  ואישור   )2( בפסקה  האמורה  ההודעה 
מיום  ימים   15 שחלפו  ובלבד  לחייב,  רשום  בדואר 

ששלח לחייב את ההודעה האמורה  

אין בהוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב( כדי למנוע מהחייב  )ד( 
החייב  הודעת  ההסדר;  לפי  ששילם  תשלומים  על  לדווח 
תועבר לתגובת הזוכה על ידי לשכת ההוצאה לפועל; לא 
הוגשה תגובת הזוכה לאמור בהודעת החייב בתוך 15 ימים 
מיום שנשלחה לזוכה, תבוצע הקטנת קרן החוב, בהתאם 

להודעת החייב "
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בסעיף 66ד)ג( לחוק העיקרי, במקום "ראש" יבוא "רשם" 5 תיקון סעיף 66ד

בסעיף 76)ג( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם, זכות קדימה לעניין חוב בשל אי–תשלום 6 תיקון סעיף 76
שכר עבודה כהגדרתו בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958  2, תחול עד לסכום שחל לגביו 
דין קדימה בהתאם להוראות סעיף 78)1( לפקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-

 "1980

בסעיף 81א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:7 תיקון סעיף 81א

יהיה  הבקשה  לביצוע  התנגדות  להגשת  המועד  7)א(,  בסעיף  האמור  אף  על  ")ג1( 
שלושים ימים מיום המצאת האזהרה "

בסעיף 81ב1)ב()4( לחוק העיקרי, אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:8 תיקון סעיף 81ב1

חלפה שנה מיום שנפרעו החוב שבפיגור והתוספות כאמור בפסקת משנה )א(  ")ג( 
- ייסגר התיק; רשם ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת החייב, להורות על סגירת התיק 

לאחר שחלפו שלושה חודשים מיום שנפרעו החוב שבפיגור והתוספות "

אחרי סעיף 81ג לחוק העיקרי יבוא:9 הוספת סעיף 81ד

"סמכות רשם 
ההוצאה לפועל 

להטיל הוצאות

רשם ההוצאה לפועל יהיה רשאי להטיל הוצאות על הזוכה 81ד 
הוראות  לפי  לפניו  המתנהל  הליך  במסגרת  החייב  על  או 
שיקבע שר המשפטים בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק 

ומשפט של הכנסת "

תיקון התוספת 
השנייה

בתוספת השנייה לחוק העיקרי, בחלק א', אחרי פרט 20 יבוא:10 

 "21   המרכז לגביית
        קנסות, אגרות 

       והוצאות

קנסות,  לגביית  מהמרכז  לחייב  המגיעים  כספים  על  מידע 
אגרות והוצאות "

תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו 11 תחילה )א( 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, תחילתם של סעיפים 19א ו–19ב לחוק העיקרי,  )ב( 
כנוסחם בסעיף 4 לחוק זה, עשרה חודשים מיום פרסומו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תיקון מס' 13(, התשע"ב-2011*

בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 1
בסעיף 1 -

בהגדרה "חוב" -  )1(

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב )7 בנובמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 556, מיום כ"ח בטבת התשע"א )4 בינואר 2011(, עמ' 348 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"א, עמ' 1067   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 86   2
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ברישה, אחרי "אחד מאלה" יבוא "לרבות הפרשי הצמדה וריבית, בתוספת  )א( 
פיגורים, שנוספו לו על פי דין, ולמעט חוב המשולם לרשות מקומית";

הקטע החל במילים "והכל לרבות הפרשי הצמדה וריבית" עד המילים  )ב( 
"לרשות מקומית" - יימחק;

אחרי ההגדרה "קרן" יבוא:  )2(

""רשם לענייני המרכז" - כמשמעותו בסעיף 6א)א( "

)1( עד )5ג( להגדרה "חוב"" יבוא 2 תיקון סעיף 5ג בסעיף 5ג לחוק העיקרי, במקום "כאמור בפסקאות 
"כהגדרתו בסעיף 1, למעט לפי פסקה )6( להגדרה "חוב"," ובסופו יבוא "ביקש החייב 
פריסה או דחייה של תשלום חוב אגב טיפול בבקשה לפטור מתשלום תוספת פיגורים, 

רשאי עובד המדינה האמור להורות על פריסת תשלום החוב או דחייתו" 

אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:3 הוספת סעיף 6א

"רשמים לענייני 
המרכז

שר המשפטים יקבע בכל מחוז, לשכת הוצאה לפועל 6א  )א( 
שהרשמים בה ישמשו גם כרשמי המרכז ויהיו נתונות להם 
הסמכויות הקבועות בסעיפים 7 עד 7ו; הודעה על כך תפורסם 
ברשומות; בהפעלת הסמכויות כאמור ישמש רשם ההוצאה 

לפועל כרשם לענייני המרכז  

הוראות סעיפים 3א עד 3ד ו–73א לחוק ההוצאה לפועל  )ב( 
יחולו על רשם לענייני המרכז ועל הדיונים לפניו, בשינויים 
המחויבים; לעניין זה, ישמשו הממונה על הרשמים והאחראי 
על בירור תלונות, כהגדרתם בחוק ההוצאה לפועל, כממונה 
תלונות  בירור  על  וכאחראי  המרכז  לענייני  הרשמים  על 

הנוגעות לרשמים לענייני המרכז 

בכל לשכת הוצאה לפועל, לרבות בלשכה שלא נקבעה  )ג( 
לפי סעיף קטן )א(, יהיה ניתן להגיש בקשות ומסמכים ולקבל 

מידע בתיקים שנפתחו לפי סעיפים 7 ו–7א לחוק זה 

בסעיף זה, "מחוז" - מחוז בהתאם לאזורי השיפוט של  )ד( 
בתי המשפט המחוזיים שקבע שר המשפטים לפי סעיף 33 

לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984  "

החלפת סעיף 7 
 והוספת סעיפים

7א עד 7ו

במקום סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:4 

"מינוי כונס נכסים 
בידי הרשם לענייני 

המרכז 

מנהל המרכז רשאי, אם ראה צורך או תועלת בדבר לשם 7  )א( 
גביית חוב, לפנות לרשם לענייני המרכז במחוז שבו נמצא 
מקום מגוריו או מקום עסקו של החייב, בבקשה שימנה כונס 
נכסים לנכס מסוים של החייב, ובלבד שהחוב או החובות 

במצטבר של החייב עולים על 50,000 שקלים חדשים 

מצא הרשם לענייני המרכז שאליו הפנה מנהל המרכז  )ב( 
בקשה לפי סעיף קטן )א(, כי מתקיים התנאי האמור באותו 
סעיף קטן בחוב או בחובות במצטבר של החייב וכי יש צורך 
או תועלת במינוי כונס נכסים לשם גביית החוב או החובות, 

הוא רשאי למנות כונס נכסים לנכסו של החייב  

ברישה, אחרי "אחד מאלה" יבוא "לרבות הפרשי הצמדה וריבית, בתוספת  )א( 
פיגורים, שנוספו לו על פי דין, ולמעט חוב המשולם לרשות מקומית";

הקטע החל במילים "והכל לרבות הפרשי הצמדה וריבית" עד המילים  )ב( 
"לרשות מקומית" - יימחק;

אחרי ההגדרה "קרן" יבוא:  )2(

""רשם לענייני המרכז" - כמשמעותו בסעיף 6א)א( "

)1( עד )5ג( להגדרה "חוב"" יבוא 2  בסעיף 5ג לחוק העיקרי, במקום "כאמור בפסקאות 
"כהגדרתו בסעיף 1, למעט לפי פסקה )6( להגדרה "חוב"," ובסופו יבוא "ביקש החייב 
פריסה או דחייה של תשלום חוב אגב טיפול בבקשה לפטור מתשלום תוספת פיגורים, 

רשאי עובד המדינה האמור להורות על פריסת תשלום החוב או דחייתו" 

תיקון סעיף 5ג

הוספת סעיף 6אאחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:3 

"רשמים לענייני 
המרכז

שר המשפטים יקבע בכל מחוז, לשכת הוצאה לפועל 6א  )א( 
שהרשמים בה ישמשו גם כרשמי המרכז ויהיו נתונות להם 
הסמכויות הקבועות בסעיפים 7 עד 7ו; הודעה על כך תפורסם 
ברשומות; בהפעלת הסמכויות כאמור ישמש רשם ההוצאה 

לפועל כרשם לענייני המרכז  

הוראות סעיפים 3א עד 3ד ו–73א לחוק ההוצאה לפועל  )ב( 
יחולו על רשם לענייני המרכז ועל הדיונים לפניו, בשינויים 
המחויבים; לעניין זה, ישמשו הממונה על הרשמים והאחראי 
על בירור תלונות, כהגדרתם בחוק ההוצאה לפועל, כממונה 
תלונות  בירור  על  וכאחראי  המרכז  לענייני  הרשמים  על 

הנוגעות לרשמים לענייני המרכז 

בכל לשכת הוצאה לפועל, לרבות בלשכה שלא נקבעה  )ג( 
לפי סעיף קטן )א(, יהיה ניתן להגיש בקשות ומסמכים ולקבל 

מידע בתיקים שנפתחו לפי סעיפים 7 ו–7א לחוק זה 

בסעיף זה, "מחוז" - מחוז בהתאם לאזורי השיפוט של  )ד( 
בתי המשפט המחוזיים שקבע שר המשפטים לפי סעיף 33 

לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984  "

החלפת סעיף 7 במקום סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:4 
 והוספת סעיפים

7א עד 7ו "מינוי כונס נכסים 
בידי הרשם לענייני 

המרכז 

מנהל המרכז רשאי, אם ראה צורך או תועלת בדבר לשם 7  )א( 
גביית חוב, לפנות לרשם לענייני המרכז במחוז שבו נמצא 
מקום מגוריו או מקום עסקו של החייב, בבקשה שימנה כונס 
נכסים לנכס מסוים של החייב, ובלבד שהחוב או החובות 

במצטבר של החייב עולים על 50,000 שקלים חדשים 

מצא הרשם לענייני המרכז שאליו הפנה מנהל המרכז  )ב( 
בקשה לפי סעיף קטן )א(, כי מתקיים התנאי האמור באותו 
סעיף קטן בחוב או בחובות במצטבר של החייב וכי יש צורך 
או תועלת במינוי כונס נכסים לשם גביית החוב או החובות, 

הוא רשאי למנות כונס נכסים לנכסו של החייב  
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בהליך לפי סעיף זה ייתן הרשם לענייני המרכז הזדמנות  )ג( 
לצדדים לטעון את טענותיהם ולהגיש את ראיותיהם בכתב 

או בעל פה, בצורה, במועד ובאופן לפי הוראות סעיף 7ה 

טען החייב בדיון או בכתב כי אינו בעל יכולת לשלם את  )ד( 
החוב, ביקש פריסה או דחייה של תשלום החוב או ביקש פטור 
מתשלום תוספת פיגורים, יחולו הוראות סעיף 7ד, בשינויים 

המחויבים 

הוראות  יחולו  הנכסים  כונס  של  ופעולתו  מינויו  על  )ה( 
סעיפים 38 עד 42 ופרק ה' לחוק ההוצאה לפועל, בשינויים 

המחויבים 

נפרע החוב, יורה הרשם לענייני המרכז על סיום תפקידו  )ו( 
של כונס הנכסים ועל ביטול כל ההליכים נגד החייב 

שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של  )ז( 
הכנסת, רשאי לשנות בצו את הסכום הקבוע בסעיף קטן )א( 

הטלת הגבלות 
בידי הרשם לענייני 

המרכז

מנהל המרכז רשאי לפנות לרשם לענייני המרכז במחוז 7א  )א( 
שבו נמצא מקום מגוריו או מקום עסקו של החייב, בבקשה 
להטיל על החייב הגבלה כאמור בסעיף קטן )ג(, אחת או יותר, 
לשם גביית החוב, בהתקיים התנאים המפורטים להלן, ובלבד 
שלא יגיש בקשה כאמור אם נוכח כי החייב אינו בעל יכולת 

לשלם את החוב:

מנהל המרכז שוכנע כי הטלת ההגבלה על החייב   )1(
מוצדקת בנסיבות העניין, בהתחשב במידת הפגיעה 
בחייב, ומצא כי אין אפשרות לנקוט הליכים אחרים 
לגביית החוב שמידת פגיעתם בחייב פחותה, בשים 
לב בהליכים שננקטו לשם גביית החוב, לרבות הליכים 

לקבלת מידע על החייב;

החוב לא נפרע בתוך שנה מהיום שבו הומצאה   )2(
לחייב בהמצאה מלאה דרישה נוספת לתשלום, לפי 
 )6( בפסקה  כאמור  פיצוי  ולעניין   ,5 סעיף  הוראות 
להגדרה "חוב" - בתוך שלושה חודשים מיום מתן גזר 

הדין;

החייב לא הגיש בקשה לפי סעיף 5ב, 5ג או 7ד,   )3(
או שבקשתו כאמור נדחתה, או שהחייב אינו עומד, 
בלא הצדק סביר, בתשלומים שנקבעו לו לפי הסעיפים 

האמורים;

החוב או החובות במצטבר של החייב, העומדים   )4(
בתנאים הקבועים בפסקאות )2( ו–)3(, עולים על 5,000 
)6( בפסקה  כאמור  פיצוי  ולעניין  חדשים,   שקלים 

שקלים   2,000 של  בסכום  פיצוי   - "חוב"  להגדרה 
חדשים לפחות 

ספר החוקים 2321, י"ט בחשוון התשע"ב, 2011 11 16



29

שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של  )ב( 
הכנסת, רשאי לשנות בצו את התקופות והסכומים הקבועים 

בסעיף קטן )א()2( ו–)4( 

שוכנע הרשם לענייני המרכז שאליו הפנה מנהל המרכז  )ג( 
בקשה לפי סעיף קטן )א(, לאחר שניתנה לחייב הזדמנות לטעון 
טענותיו לפניו, כי מתקיימים לגבי החייב התנאים האמורים 
מוצדקת  החייב  על  ההגבלה  הטלת  וכי  קטן  סעיף  באותו 
בנסיבות העניין, בהתחשב במידת הפגיעה בחייב, בשים לב 
להליכים שננקטו לשם גביית החוב, לרבות הליכים לקבלת 
מידע על החייב, ככל הנדרש, ומצא כי אין אפשרות לנקוט 
הליכים אחרים לגביית החוב שמידת פגיעתם בחייב פחותה, 
הוא רשאי להטיל על החייב הגבלה, אחת או יותר, כמפורט 
להלן, בהתאם לבקשת מנהל המרכז, והכל לתקופה ובתנאים 
שיקבע, ובלבד שלא יטיל הגבלה כאמור אם נוכח כי החייב 

אינו בעל יכולת לשלם את החוב:

הגבלת החייב מלקבל דרכון ישראלי או תעודת   )1(
מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952  2, מלהחזיק 
דרכון או תעודת מעבר כאמור או מלהאריך את תוקפם, 
ובלבד שיהיו תקפים לצורך שיבה לישראל; הגבלה זו 
לא תוטל אם שוכנע הרשם לענייני המרכז שהיציאה 
מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן 

משפחה התלוי בו; 

זו  הגבלה  הארץ;  מן  החייב  של  יציאתו  עיכוב   )2(
לא תוטל אם שוכנע הרשם לענייני המרכז שהיציאה 
מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן 

משפחה התלוי בו;

הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו   )3(
בסעיף 3ג לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981  3; 

בכרטיס )4( שימוש  מלעשות  החייב  הגבלת  )א( 
חיוב, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-

חוזה  סיום  כדין  הגבלה  דין  זה,  לעניין   ;4  1986
על כך  כרטיס החיוב בהודעת החייב; הודעה 
במועד  ויראו  שתיקבע,  בדרך  למנפיק  תינתן 

קבלת ההודעה את מועד סיום החוזה 

לא יראו הגבלה כאמור בפסקת משנה )א(  )ב( 
הוראות  לעניין  החייב,  בהודעת  חוזה  כסיום 
כלשהו  בתשלום  חייב  הלקוח  שלפיהן  בחוזה 
בשל עצם קיצורה של תקופת השימוש בכרטיס 
החיוב, כגון חיוב החייב בתשלום בעבור מתנות 

מותנות שימוש שקיבל מהמנפיק;

2  ס"ח התשי"ב, עמ' 260 

ס"ח התשמ"א, עמ' 136   3

ס"ח התשמ"ו, עמ' 187   4

שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של  )ב( 
הכנסת, רשאי לשנות בצו את התקופות והסכומים הקבועים 

בסעיף קטן )א()2( ו–)4( 

שוכנע הרשם לענייני המרכז שאליו הפנה מנהל המרכז  )ג( 
בקשה לפי סעיף קטן )א(, לאחר שניתנה לחייב הזדמנות לטעון 
טענותיו לפניו, כי מתקיימים לגבי החייב התנאים האמורים 
מוצדקת  החייב  על  ההגבלה  הטלת  וכי  קטן  סעיף  באותו 
בנסיבות העניין, בהתחשב במידת הפגיעה בחייב, בשים לב 
להליכים שננקטו לשם גביית החוב, לרבות הליכים לקבלת 
מידע על החייב, ככל הנדרש, ומצא כי אין אפשרות לנקוט 
הליכים אחרים לגביית החוב שמידת פגיעתם בחייב פחותה, 
הוא רשאי להטיל על החייב הגבלה, אחת או יותר, כמפורט 
להלן, בהתאם לבקשת מנהל המרכז, והכל לתקופה ובתנאים 
שיקבע, ובלבד שלא יטיל הגבלה כאמור אם נוכח כי החייב 

אינו בעל יכולת לשלם את החוב:

הגבלת החייב מלקבל דרכון ישראלי או תעודת   )1(
מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952  2, מלהחזיק 
דרכון או תעודת מעבר כאמור או מלהאריך את תוקפם, 
ובלבד שיהיו תקפים לצורך שיבה לישראל; הגבלה זו 
לא תוטל אם שוכנע הרשם לענייני המרכז שהיציאה 
מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן 

משפחה התלוי בו; 

זו  הגבלה  הארץ;  מן  החייב  של  יציאתו  עיכוב   )2(
לא תוטל אם שוכנע הרשם לענייני המרכז שהיציאה 
מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן 

משפחה התלוי בו;

הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו   )3(
בסעיף 3ג לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981  3; 

בכרטיס )4( שימוש  מלעשות  החייב  הגבלת  )א( 
חיוב, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-

חוזה  סיום  כדין  הגבלה  דין  זה,  לעניין   ;4  1986
על כך  כרטיס החיוב בהודעת החייב; הודעה 
במועד  ויראו  שתיקבע,  בדרך  למנפיק  תינתן 

קבלת ההודעה את מועד סיום החוזה 

לא יראו הגבלה כאמור בפסקת משנה )א(  )ב( 
הוראות  לעניין  החייב,  בהודעת  חוזה  כסיום 
כלשהו  בתשלום  חייב  הלקוח  שלפיהן  בחוזה 
בשל עצם קיצורה של תקופת השימוש בכרטיס 
החיוב, כגון חיוב החייב בתשלום בעבור מתנות 

מותנות שימוש שקיבל מהמנפיק;
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הגבלת החייב מלייסד תאגיד או מלהיות בעל   )5(
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" - כמשמעותו 
בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968  5, ולגבי תאגיד שאין 
לו הון מניות - מי שהוא חבר בתאגיד או חבר הוועד 

או המינהלה של אותו תאגיד;

מלחדש  או  מלהחזיק  מלקבל,  החייב  הגבלת   )6(
רישיון נהיגה; הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע הרשם 
לענייני המרכז כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית 
או  החוב  את  לשלם  וביכולתו  החייב  של  בעיסוקו 
שרישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות 
בן משפחה התלוי בו; לעניין זה יראו את מי שהוטלה 
שרישיון  כמי  נהיגה  רישיון  מלהחזיק  הגבלה  עליו 

הנהיגה שלו פקע מחמת אי–תשלום אגרה 

לאחר  אלא  )ג(  קטן  בסעיף  כאמור  הגבלה  תוטל  לא  )ד( 
שהחייב הוזמן לדיון בעניין, בהזמנה שנשלחה בדואר רשום, 
וניתנה לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם ולהגיש את 
ראיותיהם לפני הרשם לענייני המרכז; בהזמנה לדיון יצוין כי 
מנהל המרכז ביקש להטיל על החייב הגבלה, אחת או יותר, 
אלא אם כן ייפרע החוב וכן כי החייב רשאי לבקש, לפי סעיף 
5ב, 5ג או 7ד, פריסה או דחייה של תשלום החוב או פטור 

מתשלום תוספת פיגורים 
טען החייב בדיון או בטענותיו בכתב כי אין לו יכולת   )ה( 

לשלם את החוב, או ביקש פריסה או דחייה של תשלום החוב 
או פטור מתשלום תוספת פיגורים, יחולו הוראות סעיף 7ד, 

בשינויים המחויבים 
סייג להגבלה על 

כרטיס חיוב
הגבלה לפי סעיף 7א לא תחול על כרטיס חיוב כהגדרתו 7ב  )א( 

בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, שהערך הכספי שנטען בו 
הוא רק של גמלה או תשלום אחר מהמפורטים להלן, שלפי כל 
דין אינם ניתנים לעיקול כלל או שאינם ניתנים לעיקול למעט 
לשם תשלום חוב מזונות המגיעים מן החייב לבן זוגו, לילדו או 
להורהו לפי פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט או בית 

דין מוסמך, או שקיימת לפי דין מניעה או הגבלה על עיקולם:

גמלת כסף או תשלום אחר המשולמים על ידי   )1(
המוסד לביטוח לאומי;

גמלת כסף או תשלום אחר המשולמים על ידי   )2(
מוסד אחר ממוסדות המדינה, שקבע שר המשפטים 

באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת 

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234   5
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חלה על גמלה או על תשלום אחר כאמור בסעיף קטן )א(  )ב( 
מניעה לגבי עיקול לפרק זמן מסוים לפי כל דין, יחולו ההוראות 
לעניין המניעה גם על תשלום של הגמלה או התשלום האחר 

באמצעות כרטיס חיוב כאמור, בשינויים המחויבים 
נפרע החוב או נוכח הרשם לענייני המרכז כי החייב אינו 7ג ביטול הגבלות )א( 

בעל יכולת לשלם את החוב, יורה הרשם על ביטול הגבלה 
שהוטלה על החייב לפי הוראות סעיף 7א 

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, יורה הרשם לענייני  )ב( 
המרכז על ביטול הגבלה שהטיל לפי הוראות סעיף 7א, אם 

נוכח כי החייב עומד בתשלומים שנקבעו לו כדין 

רשאי )ג( )ב(,  קטן  בסעיף  כאמור  הגבלה  בוטלה   )1(
או  מיוזמתו  מחדש,  להטילה  המרכז  לענייני  הרשם 
לבקשת מנהל המרכז, אם נוכח כי החייב הפסיק לעמוד 

בתשלומים כאמור 

הגבלה שהוטלה מחדש וטרם חלפה שנה מיום   )2(
ביטולה, תיכנס לתוקף בלא צורך במשלוח הזמנה לדיון 
 ;)3( 7א)ד( או במשלוח התראה לפי פסקה  לפי סעיף 
הודעה בדבר חידוש ההגבלה תישלח לחייב בדואר 

רשום ותיכנס לתוקף בתום 15 ימים מיום שנשלחה  

חלפה שנה מיום ביטול ההגבלה, תישלח לחייב   )3(
המרכז  לענייני  הרשם  כי  יצוין  ובה  בדואר  התראה 
הטיל מחדש את ההגבלה וכי היא תיכנס לתוקף בתום 
שלושים ימים מיום המצאתה, אלא אם כן ייפרע החוב 
או שהרשם או מנהל המרכז ישוכנע, על יסוד בקשה 
לפי סעיף 5ב, 5ג או 7ד, כי החייב אינו בעל יכולת לשלם 
את החוב או כי מתקיימות נסיבות אחרות לפריסה או 
לדחייה של תשלום החוב או לפטור מתשלום תוספת 
פיגורים או כי יש סיבות אחרות לביטול ההגבלה או 

לשינויה, או שתינתן החלטה אחרת בידי הרשם 

הרשם לענייני המרכז רשאי לבטל הגבלה שהטיל לפי  )ד( 
הוראות סעיף 7א, מיוזמתו או לבקשת הצדדים, ורשאי הוא 
להתנות את הביטול בתנאים שיקבע, אם מצא שהדבר מוצדק 

בנסיבות העניין 

בוטלה הגבלה שהוטלה על חייב, לפי הוראות סעיף זה,  )ה( 
ימציא מנהל המרכז, מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת 
ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר, לפי העניין, 
וכן ישלח הודעה על כך לחייב; בהודעה לחייב יצוין כי אם 
החייב יפסיק לעמוד בתשלום כאמור, רשאי הרשם לענייני 
המרכז להטיל את ההגבלה מחדש ללא צורך בהזמנה לדיון 

או במתן התראה בהתאם לאמור בסעיף קטן )ג( 

סמכות הרשם 
לענייני המרכז 

לפרוס חוב, לדחות 
את המועד לתשלומו 

או לפטור מתשלום 
תוספת פיגורים 
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7א וטרם התקבלה החלטתו בבקשה, או החליט הרשם  או 
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חלה על גמלה או על תשלום אחר כאמור בסעיף קטן )א(  )ב( 
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7ג)ג(, הוא  מחדש לאחר שבוטלה בהתאם להוראות סעיף 
רשאי, לבקשת החייב, לפרוס את החוב, לדחות את מועד 
תשלומו או ליתן פטור מתשלום תוספת פיגורים, בהתאם 
להוראות סעיף 5ב או 5ג, בשינויים המחויבים; הגיש החייב 
לרשם לענייני המרכז בקשה כאמור ונוכח הרשם כי החייב 
החוב,  פריסת  על  יורה  החוב,  את  לשלם  יכולת  בעל  אינו 
על דחיית מועד תשלומו או על מתן פטור מתשלום תוספת 

פיגורים, לפי העניין 

החוב,  לפריסת  בקשה  המרכז  לענייני  לרשם  הוגשה  )ב( 
דחיית מועד תשלומו או לפטור מתשלום תוספת פיגורים 
של  הכלכלי  במצבו  לחקור  רשאי,  הוא  זה,  בסעיף  כאמור 
החייב, נכסיו, גובה הכנסתו ומקורותיה, יציאותיו מישראל 
וכניסותיו לישראל, חובותיו והוצאותיו כדי לברר את יכולתו 
של החייב לשלם את החוב; לשם ביצוע סעיף זה, יהיו נתונות 
6; בדיקת יכולתו של חייב  לרשם סמכויות כאמור בסעיף 

תיעשה בפומבי או בדלתיים סגורות, כפי שיורה הרשם 

סדרי דין לפני הרשם 
לענייני המרכז

לענייני 7ה  הרשם  לפני  הדין  סדרי  את  יקבע  המשפטים  שר 
המרכז; לא הותקנו תקנות לפי סעיף זה, בעניין מסוים, יפעל 
הרשם לענייני המרכז באותו עניין בדרך הנראית לו הצודקת 

והמועילה ביותר 

ערעור על החלטות 
הרשם לענייני 

המרכז 

החלטות הרשם לענייני המרכז ניתנות לערעור לפני בית 7ו   )א( 
משפט השלום, ברשות הרשם או שופט בית משפט שלום; 
ואולם החלטות שניתנו לפי סעיף 7 לעניין כינוס נכסים של 
דירת מגורים לפי סעיף 7א)ג()1( או )2( או לפי סעיף 58 לחוק 
7)ה(, ניתנות לערעור  ההוצאה לפועל, כפי שהוחל בסעיף 

בזכות 

זה,  סעיף  לפי  ערעור  רשות  בקשת  או  ערעור  הוגשו  )ב( 
אין בכך כדי לעכב הליך לפי חוק זה, ואולם, הרשם לענייני 
המרכז או בית המשפט שהערעור או בקשת רשות הערעור 
רשאי  והוא  ההליך,  עיכוב  על  להורות  רשאי  לפניו  הוגשו 

להתנות את העיכוב במתן ערובה להנחת דעתו "

בסעיף 8 לחוק העיקרי, בכותרת השוליים, בסופה יבוא "לשם מניעת סיכול הגבייה" 5 תיקון סעיף 8

תחילה והוראת 
מעבר

תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו )בסעיף זה - יום התחילה( 6  )א( 

על הליכי כינוס נכסים לפי סעיף 7 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, שהיו  )ב( 
תלויים ועומדים ערב היום האמור, ימשיכו לחול הוראות החוק העיקרי כנוסחו ערב 

יום התחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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