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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת	חוק	ההוצאה	לפועל	)תיקון	מס'31(,	התש"ע-2010

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 1, בסעיף 69יב)א(, במקום "או לא התייצב לחקירת 1  תיקון סעיף 69יב
יכולת שהוזמן אליה לפי סעיף 67" יבוא "לא התייצב לחקירת יכולת שהוזמן אליה לפי 
סעיף 67 או לא התייצב לבדיקה לפני חוקר הוצאה לפועל שהוזמן אליה לפי סעיף 
68א", במקום "הזמנה לבירור או הזמנה לחקירת יכולת" יבוא "הזמנה לבירור, הזמנה 
לחקירת יכולת או הזמנה לבדיקה לפני חוקר הוצאה לפועל" ובמקום "אם לא יתייצב 
לבירור או לחקירת יכולת כאמור" יבוא "אם לא יתייצב לבירור, לחקירת יכולת או 

לבדיקה כאמור" 

התשכ"ז- לפועל,  ההוצאה  לחוק  68א  סעיף   סעיף 1 
1967 )להלן - החוק(, מסמיך את שר המשפטים   
לקבוע רשימה של אנשים אשר יהיו חוקרי הוצאה לפועל 
ויהיו מוסמכים לערוך בדיקה בדבר יכולת החייב בהוצאה 
לפועל  סעיף קטן )יא( של הסעיף האמור קובע כי הפעלת 
הוראות הסעיף טעונה צו של שר המשפטים  בשל העומס 
מהעומס  להקל  וכדי  לפועל  ההוצאה  בלשכות  הכבד 
המשפטים  שר  קבע  לפועל,  ההוצאה  רשמי  על  המוטל 
ביום ט"ו באייר התש"ע )29 באפריל 2010(  את צו ההוצאה 

לפועל )הפעלה של הוראות סעיף 68א לחוק(, התש"ע-2010 
)ק"ת התש"ע, עמ' 1070( 

מסמיך  והוא  הבאה"  "צו  עניינו  לחוק  69יב  סעיף 
את רשם ההוצאה לפועל להורות בצו על הבאת החייב 
לפניו או לפני רשם אחר, אם החייב לא התייצב לבירור 
בצו  לחוק,  68א  סעיף  הפעלת  לאור  יכולת   לחקירת  או 
כאמור לעיל, מוצע להתאים את הוראות סעיף 69יב האמור 
ולהסמיך את רשם ההוצאה לפועל להוציא צו הבאה נגד 

חייב שלא התייצב לבדיקה לפני חוקר הוצאה לפועל  

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 318   1
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