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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 52(, התשע"ז-2016 

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-11967)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף7)א1(,בסופויבוא1צתיקוןסעיף7
"ואםנבעהחובהפסוקממזונותהמגיעיםלפיפסקדיןלמזונות-יהיהניתןלקבלמידע
עלקיומושלהחובלפיהוראותסעיף7ב3אולבקשמידעעלגובההחובלפיהוראות

סעיף7ב4צ"

הוספתסעיפים
7ב3ו־7ב4

אחריסעיף7ב2לחוקהעיקרייבוא:2צ

"קבלתמידעעל
קיומושלחוב

מזונות

נקיטת)א(7ב3צ של הכדאיות שקילת לשם רשאי, זוכה )1(
הליךלגבייתהחובהפסוקמןהחייבאוהמשךניהולו
שלהליךכאמור,בשיםלבלהוראתסעיף76)א3(,ולשם
פסוק חוב של קיומו דבר על מידע לקבל בלבד, כך
הנובעממזונותהמגיעיםלפיפסקדיןלמזונות)בסעיף
זה-חובמזונות(בתיקהוצאהלפועלאחרהמתנהל

נגדהחייב,אםמתקיימיםשנייםאלה:

נגד שיתנהלו יכול לפועל ההוצאה במערכת  כללי
לחוק 76)א3( סעיף תיקיםצ כמה אחד חייב 
ההוצאהלפועל,התשכ"ז-1967)להלן-החוק(,קובעכי
החוב חשבון על הכספים זקיפת בסדר קדימות קיימת
בתיקההוצאהלפועלצבהתאםלאמורבסעיףזה,כספים
המתקבליםבתיקנזקפיםתחילה)ולאחרכיסויחובהוצאות
ואגרות(לטובתחובהנובעממזונותהמגיעיםעלפיפסק
דיןלמזונות)להלן-חובמזונות(צזאתגםאםההליךאשר
כתוצאהממנוהתקבלוהכספיםאינותולדהשלפעולהשל
הזוכהבתיקהמזונותציוצאכיייתכנומצביםשבהםזוכה
יפעללעיקולולמימושנכסיםשלהחייב,ועלאףהמאמצים
והמשאביםשאותוזוכההשקיעבהליכיםאלה,הרישבשל
העדיפותהקיימתבזקיפתהכספיםלטובתתיקהמזונות,

הואלאיקבלכספיםכתוצאהמההליכיםשנקטצ

לאורהאמורמוצע,בהצעתחוקזו,לעגןבחוקמנגנון
שיאפשרלזוכההמנהלתיקהוצאהלפועלנגדחייבלברר
תחילהאםמתנהלנגדאותוחייבתיקכאמורהכוללחוב
משמעותי, חוב בו שקיים מזונות( תיק - )להלן מזונות
דברשיאפשרלולשקולאתכדאיותההליךשאותוהוא
מבקשלנקוטצהבירורייעשה,בשלבראשון,באמצעותאתר
האינטרנטשלמערכתההוצאהלפועלצמגישהשאילתה
יידרשלמסורפרטיםבאופןשיבטיחכירקזוכיםהמנהלים
תיקיםנגדהחייבבהוצאהלפועליוכלולקבלמידעזהצ
בשלבהשני,ואםניתנהאינדיקציהלכךשקייםחובמזונות,
יוכלהזוכהלבקשמרשםההוצאהלפועל)להלן-הרשם(
למסורלומידעעלגובההחובבתיקהמזונותצהרשםיהיה
רשאי,לאחרשקילתהאיזוניםהמוצעיםבהצעתהחוקומתן
זכותתגובהבכתבלחייב,למסורלזוכהאתהמידעעלגובה

החוב,לפימדרגותחובשיקבעשרהמשפטיםבתקנותצ

7לחוקולקבועכילגבי מוצעלתקןאתסעיף  סעיף 1
תכלול מזונות, תיק נגדם שמתנהל חייבים 
מפנימסירתמידע לחייבגםאזהרה הנשלחת האזהרה
עלקיומושלחובהמזונותלפיהוראותסעיף7ב3המוצע
אומסירתמידעעלגובהחובכאמור,לפיהוראותסעיף
7ב4המוצע,כמפורטלהלןבדבריההסברלסעיף2להצעת

החוקצ

לסעיף 7ב3 המוצע סעיף 2

כאמור,ייתכנומצביםשבהםזוכהפעללעיקול 
הרי בכך, שהשקיע המאמצים אף ועל נכסים ולמימוש
שבשלהעדיפותהקיימתלפיסעיף76)א3(לחוקבזקיפת
הכספיםלטובתתיקהמזונות,לאיקבלאותוזוכהכספים
7ב3 לעגן,בסעיף כתוצאהמההליךשנקטצעלכן,מוצע
לחוקכנוסחוהמוצע,הליךשיאפשרלזוכהלקבלמידעעל
קיומושלחובמזונותוכךיאפשרלולשקולאתהכדאיות

שבנקיטתהליכיםנגדהחייבצ

שני בהתקיים לזוכה המוצע,יימסרהמידע פי על
תנאיםמצטברים,שנועדולהבטיח,ביןהשאר,איזוןבין
מידע חשיפת לבין הזוכה, מצד ההליך של יעיל ניהול
הראשון התנאי החייבצ של בפרטיותו לפגוע שעלולה
המצאת ממועד ימים 30 שחלפו הוא לקבוע שמוצע
האזהרהלחייבבהמצאהמלאה)בתיקשמנהלאותוזוכה
שחובהמזונותהמצטבר הוא השני התנאי נגדהחייב(צ
בתיקההוצאהלפועלהאחרהמתנהלנגדהחייבעולה
עלסכוםדמיהמזונותשלשלושהחודשיםלפיפסקהדין
שקלים 15,000 סכוםשל החייב,או נגד שניתן למזונות

חדשים,לפיהנמוךמביניהםצ

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשע"ו,עמ'1154צ 1
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האזהרה המצאת ממועד ימים 30 חלפו )א(
לחייבבדרךשלהמצאהמלאה;

חובהמזונותבתיקההוצאהלפועלעולה )ב(
עלסכוםדמיהמזונותשלשלושהחודשיםלפי
15,000 פסקדיןלמזונותשניתןנגדהחייבאו

שקליםחדשים,לפיהנמוךצ

הזוכהיקבלאתהמידעבאמצעותאתרהאינטרנט )2(
שלמערכתההוצאהלפועל,בדרךשלשאילתהשבה
יצוינומספרהזהותשלהחייבשלגביומתבקשהמידע,
שמושלהזוכה,מספרהזהותשלו,מספרתיקהוצאה
לפועלשהואמנהלנגדהחייב,ואםהזוכהמיוצג-גם

מספרהרישיוןשלבאכוחוצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,התנהלתיקההוצאהלפועל
במסלולהמקוצרלפיפרקא'1,רשאיהרשם,לבקשתהזוכה,
להעבירלידיובהתאםלהוראותסעיףקטן)א()1(מידעעל
קיומושלחובמזונותבתיקהוצאהלפועלאחרהמתנהלנגד
החייב,אםסברכיהדברנחוץלצורךניהולהתיקבמסלול

המקוצרכאמורצ

שרהמשפטיםרשאילקבועהוראותלענייןקבלתמידעלפי
שמירתו המידע, העתקת לעניין מגבלות לרבות זה, סעיף
ואיסוףממוחשבשלו,כדילהבטיחאתאמינותהמידע,את
זמינותוואתהגנתהמידעמפנישימושבלתימורשהבווכן

כדילשמורעלהפרטיותצ

האזהרה המצאת ממועד ימים 30 חלפו )א(
לחייבבדרךשלהמצאהמלאה;

חובהמזונותבתיקההוצאהלפועלעולה )ב(
עלסכוםדמיהמזונותשלשלושהחודשיםלפי
15,000 פסקדיןלמזונותשניתןנגדהחייבאו

שקליםחדשים,לפיהנמוךצ

הזוכהיקבלאתהמידעבאמצעותאתרהאינטרנט )2(
שלמערכתההוצאהלפועל,בדרךשלשאילתהשבה
יצוינומספרהזהותשלהחייבשלגביומתבקשהמידע,
שמושלהזוכה,מספרהזהותשלו,מספרתיקהוצאה
לפועלשהואמנהלנגדהחייב,ואםהזוכהמיוצג-גם

מספרהרישיוןשלבאכוחוצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,התנהלתיקההוצאהלפועל
במסלולהמקוצרלפיפרקא'1,רשאיהרשם,לבקשתהזוכה,
להעבירלידיובהתאםלהוראותסעיףקטן)א()1(מידעעל
קיומושלחובמזונותבתיקהוצאהלפועלאחרהמתנהלנגד
החייב,אםסברכיהדברנחוץלצורךניהולהתיקבמסלול

המקוצרכאמורצ

שרהמשפטיםרשאילקבועהוראותלענייןקבלתמידעלפי
שמירתו המידע, העתקת לעניין מגבלות לרבות זה, סעיף
ואיסוףממוחשבשלו,כדילהבטיחאתאמינותהמידע,את
זמינותוואתהגנתהמידעמפנישימושבלתימורשהבווכן

כדילשמורעלהפרטיותצ

של בדרך חובמזונותיימסר של קיומו על המידע
שאילתהבאתרהאינטרנטשלמערכתההוצאהלפועל,ורק
למישהואזוכההמנהלתיקבהוצאהלפועלנגדהחייבצ
במטרהלהבטיחשרקזוכהכאמוריוכללבצעשאילתה,
מוצעלדרושמהזוכהלצייןאתשמו,מספרהזהותשלו,
מספרתיקההוצאהלפועלשהואמנהלנגדהחייב,מספר
מספר יצוין תאגיד הוא החייב )אם החייב של הזהות
- השאילתהואםהזוכהמיוצג ביצוע התאגיד(,מטרת

מספרהרישיוןשלבאכוחוצ

בתקנות לקבוע המשפטים שר את להסמיך מוצע
הוראותלענייןקבלתהמידעלפיהסעיףהמוצע,לרבות
מגבלותלענייןהעתקתהמידע,שמירתוואיסוףממוחשב
שלווזאתכדילהבטיחאתאמינותהמידע,זמינותווהגנה
מפנישימושבלתימורשהבווכןכדילשמורעלהפרטיותצ

לגביתיקיםהמתנהליםבמסלולהמקוצרלפיפרקא'1
לחוק,מוצעכיזכותושלהזוכהלקבלמידעתהיהכפופה
לשיקולדעתושלהרשם,והואיהיהרשאילהעביראת
הנזכרים המצטברים התנאים )בהתקיים לזוכה המידע
התיקצ ניהול לצורך נחוץ הדבר כי סבר אם רק לעיל(,

תיקיםאלהמנוהליםבידיעובדימערכתההוצאהלפועל,
אין ולכן קיים(, )אם מזונות תיק של לקיומו שמודעים
לזוכה למסורבאופןאוטומטימידע בהקשרזה הצדקה
העומדבתנאים,ומוצעשזוכהבתיקכאמוריידרשלהגיש
בקשהלרשםשישקולאםהדברנחוץלזוכהלצורךניהול

התיקצ

לסעיף 7ב4 המוצע

מוצעלאפשרלזוכהשקיבלמידעעלקיומושלחוב
מזונות,לפיסעיף7ב3המוצע,לקבלמידעעלגובההחוב,
כדילשקולאתהכדאיותשלנקיטתהליךגבייהמסוים
נגדהחייבצבמטרהלהבטיחשהמידעהמבוקשאכןמועבר
יימסר לא שהמידע מוצע לעיל, הנזכרת למטרה לזוכה
לזוכהבדרךשלשאילתהכמתוארלעיל,אלאלפיהחלטת
הרשםצלפנישיקבלהחלטהבבקשהלקבלתמידעשהגיש
הזוכה)להלן-בקשתמידע(,ייתןהרשםלחייבהזדמנות
הפגיעה את בחשבון ויביא בכתב טענותיו את לטעון
בפרטיותהחייבצלחייבתינתןעלפיהמוצעתקופהשל30
ימיםמיוםשנמסרהלובקשתהמידע,להגישאתטענותיו

לרשםצ
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מסירתמידעעל
גובהחובמזונות

בתיק7ב4צ מזונות חוב של קיומו על מידע שקיבל זוכה )א(
הוצאהלפועלהמתנהלנגדהחייב,לפיהוראותסעיף7ב3,
רשאי,לשםשקילתהכדאיותשלנקיטתהליךמסויםבתיק
לרשם להגיש החייב, נגד מנהל שהוא לפועל ההוצאה
ההוצאהלפועל,בדרךשיקבעשרהמשפטיםבתקנות,בקשה
ביקש החייב; של המזונות חוב גובה בדבר מידע לקבלת
כאמור,רשאיהרשם,לאחרשנתןלחייבהזדמנותלטעוןאת
טענותיובכתבוהביאבחשבוןאתהפגיעהבפרטיותו,למסור
לזוכהאתהמידעהאמור,אםשוכנעכיאיןדיבמידעעל
דברקיומושלחובהמזונותכדילאפשרלזוכהלשקולאת
הכדאיותשבנקיטתאותוהליך,וכיהדברמוצדקבנסיבות
העניין,בהתחשבבגובההחובבתיקההוצאהלפועלשמנהל

הזוכהנגדהחייבובהוצאותהכרוכותבנקיטתההליךצ

הוגשהבקשהלפיסעיףקטן)א(,רשאיהחייבלהגישאת )ב(
טענותיולרשםההוצאהלפועל,בכתב,בתוך30ימיםמיום

שנמסרהלוהבקשהצ

מידעעלגובהחובהמזונותיימסרלזוכהבדרךשיקבע )ג(
שרהמשפטיםבתקנות,ולפימדרגותחובשיקבעצ"

בסעיףעע)א(לחוקהעיקרי,במקוםפסקה)7(יבוא:3צתיקוןסעיףעע

תנאיםלמינויכונסנכסים,החובותשיחולועלהכונס,הטיפולבנכסיהחייב )7("
לרשם הכונס של הדיווח דרכי הכונס, בידי פנקסים ניהול להם, התמנה שהכונס

ההוצאהלפועלוקביעתשכרטרחתושלהכונס;"צ

תחילתושלחוקזה30ימיםמיוםפרסומוצ4צתחילה

הרשםיעביראתהמידעלזוכהשהגישבקשתמידע,
רקאםשוכנעכיאיןדיבמידעשקיבלהזוכהעלעצםקיומו
ההליך, נקיטת כדאיות שקילת לצורך המזונות חוב של
וכיהדברמוצדקבנסיבותהענייןבהתחשבבגובההחוב
בתיקההוצאהלפועלשמנהלהזוכהנגדהחייבובהוצאות

הכרוכותבנקיטתההליךצ

בתקנות לקבוע המשפטים שר את להסמיך מוצע
הוראותלגביהדרךלהגשתבקשתמידעוהדרךשבהיימסר
המידעלזוכהצעלפיהמוצע,יימסרהמידעעלגובההחוב

לפימדרגותחובשיקבעשרהמשפטיםבתקנותצ

מוצעלתקןאתסעיףעע)א(לחוקולהסמיךאת  סעיף 3
למינוי תנאים בתקנות לקבוע המשפטים שר 
לכונסנכסיםלפיהחוק,חובותשיחולועלכונסנכסים
שהתמנהכאמור,והוראותבדברהטיפולבנכסיהכינוס,
דרכיהדיווחשלהכונסלרשםההוצאהלפועלוקביעתשכר
טרחתושלהכונסצזאתחלףההסמכההמצומצמתהמעוגנת
היוםבפסקה)7(שלהסעיףהאמור,להתקיןתקנותבדבר

"ניהולפנקסיםומסירתדוחותעלידיכונסנכסים"צ

לפועל ההוצאה למערכת לאפשר במטרה  סעיף 4
להיערךליישוםהחוקהמוצע,מוצעלקבועאת 

תחילתולתוםשלושיםימיםמיוםפרסומוברשומותצ

סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי  ISSN 0334-3030  המחיר62צ1שקלחדש

ר ב ס ה י  ר ב ד




