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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 29( )תיקון מס' 2(, התשע"ג-2013

בחוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 29(, התשס"ט-2008 1, בסעיף 57 -1  תיקון סעיף 57

בסעיף קטן )א(, ברישה, במקום "ולמשך 24 חודשים" יבוא "ולמשך 36 חודשים";  )1(

בסעיף קטן )ג(, במקום "ארבע שנים" יבוא "חמש שנים"   )2(

 ,)29 במסגרת חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס'   סעיף 1 
התשס"ט-2008 )ס"ח התשס"ט, עמ' 42(, בוצעו   
התשכ"ז-1967,  לפועל,  ההוצאה  בחוק  שונים  תיקונים 
במטרה להגביר את יעילות תפקוד מערכת ההוצאה לפועל 
ולשפר את נתוני הגבייה  כך, בין השאר, נקבעו בתיקון 
האמור אמצעים לקבלת מידע על נכסי החייב שמהם ניתן 
לגבות את החוב  כמו כן ניתנה אפשרות להטיל מגבלות 
שונות על חייבים, שפגיעתן קטנה מזו של מאסר  במקביל 

צומצמה אפשרות השימוש במאסר  

שנתיים  בתום  כי  שעה  בהוראת  נקבע  השאר  בין 
מיום כניסת התיקון האמור לתוקף תבוטל חלופת המאסר 
לחלוטין למשך שנתיים נוספות  זאת כדי לבחון אם כלי 
האכיפה החדשים מקנים מענה הולם לגבייה, המאפשר 

לבטל לגמרי את השימוש במאסר ככלי לגבייה אזרחית  

כדי לבחון את השפעת התיקון על הגבייה נקבעה 
חובת דיווח לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מדי 

שישה חודשים 

בהתאם להוראת השעה האמורה, במהלך השנתיים 
האחרונות מיום יב' באייר התשע"א )16 במאי 2011( ואילך 
לא ניתנו צווי מאסר, למעט לגבי חייבים במזונות  הוראת 
ז' בסיוון התשע"ג )16 במאי  שעה זו עומדת לפקוע ביום 

 )2013

לפיכך מוצע להאריך את תקופת תוקפה של הוראת 
השעה בשנים עשר חודשים נוספים, כדי לבחון את השפעת 
ביטול חלופת המאסר על שיעורי הגבייה ולגבש בהתאם 

את המתווה הקבוע 

ס"ח התשס"ט, עמ' 42; התשע"א, עמ' 28   1
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